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År 2001 har varit ett händelserikt år för
Svenska litteratursällskapet i Finland.
Nya åtaganden, evenemang och projekt
har initierats och genomförts. Nedan
några plock ur mångfalden.

Forskningsprojekt

Sällskapets satsningar inom forsknings-
sektorn fortsätter. Sedan början av år 2000
delfinansierar sällskapet ett Finlands
Akademi-program, ”Svenskt i Finland –
finskt i Sverige”, under tre år. Program-
met, som presenterades i Källan 2/1999
av professor Marika Tandefelt, bedrivs
bilateralt med forskare och finansiärer
från både Sverige och Finland.

Hösten 2001 inleddes ett samhällsve-
tenskapligt projekt, ”Finlandssvenskarna
och deras institutioner”, helt och hållet
inom sällskapets ramar. Projektet är tre-
årigt och sysselsätter två forskare. Vid
årsskiftet 2001–2002 inleds ytterligare ett
projekt, ”Stadens ansikten – urbanitet och
svenskhet 1880–2000”, ett mångveten-
skapligt projekt som sysselsätter sex fors-
kare, historiker, litteraturvetare och tradi-
tionsvetare (etnologer och folklorister),
under en treårsperiod. Också detta pro-
jekt bekostas helt och hållet av sällskapet.
Dessa projekt presenteras närmare i nästa
nummer av Källan.

”Den finlandssvenska boken”
och andra händelser 2001

De vetenskapliga nämnderna upprätt-
håller fem forskarbefattningar. Tre av
dessa är nyanställda och presenterar sina
forskningsuppdrag i detta nummer.

Förlagsverksamheten

Tack vare en heltidsanställd förlagsre-
daktör kommer antalet nya titlar i säll-
skapets skriftserie i år att uppgå till 15. Så
omfattande har den årliga utgivningen
aldrig varit under sällskapets 116-åriga
historia. Utgivningen presenteras på an-
nat ställe i detta nummer. Ett närmare
samarbete med Bokförlaget Atlantis i
Stockholm har inletts under året (se arti-
kel om förvärvet av Atlantis i Källan
1/2001).

En för finländska förhållanden helt ny
verksamhet har introducerats av sällska-
pet under hösten i och med att ett semina-
rium i edering arrangerades i sällskapets
hus. Som föreläsare och inspiratör hade
professor Lars Burman från Uppsala in-
kallats. – Vad är edering? kan någon fråga
sig. Med edering avses att ge ut texter i
tryck, särskilt äldre texter, försedda med
kritik och kommentarer.

Seminariet får en uppföljning våren
2002 i form av en ederingskurs. Den fär-
dighet kursen ger är till nytta vid tolk-
ningen av gamla historiska och litterära
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handskrifter, i bedömandet av vad en för-
fattare eller forskare egentligen avsett och
hur senare tiders uttydare kanske gjort
sig skyldiga till felläsningar och feltolk-
ningar.  Ett exempel på feltolkning är ett
avsnitt ur Edith Södergrans dikt ”Dagen
svalnar”, där författaren i sitt manuskript
skriver ... sköra, sköra drömmar, medan
första upplagan (Dikter, 1916) återger
samma passus med orden ... skära skära
drömmar.

Eftersom pålitliga textutgåvor är en för-
utsättning för humanistisk forskning
kommer utgivningen av gamla hand-
skrifter, brevsamlingar, dagböcker m.m.
småningom att få en större andel av säll-
skapets egen publikationsverksamhet.
Samarbete med expertis i Sverige har eta-
blerats redan tidigare.

Bokmässor. Boken och bokliga
traditioner

Begreppet ”Den finlandssvenska boken”
myntades synligt inför bokmässan i Hel-
singfors i oktober. Den finlandssvenska
synligheten på höstens bokmässor både i
Göteborg och i Helsingfors var markant.
Bokmässorna kommenteras av Bettina
Wulff på s. 39.

Föreläsningsserien ”Boken och bokliga

traditioner”, som pågick i sällskapets hus
några måndagskvällar under hösten,
lockade en talrik publik. Sällskapets hus
vid Riddaregatan har befäst sin position
som en viktig svensk samlingspunkt i hu-
vudstadsregionen. Rubriken för vårens
föreläsningsserie är ”Berättande bilder –
talande texter”. Skatter och klenoder ur
sällskapets arkiv kommer då att presente-
ras. Se programmet på s. 64.

Också på andra orter har sällskapet va-
rit synligt. Så skedde t.ex. i Vasa den 19
november då pressmottagning hölls i det
nya vetenskapliga biblioteket Tritonia.
Evenemanget beskrivs på s. 63.

Utställning

I sällskapets hus vid Riddaregatan pågår
fram till mars 2002 en utställning om ad-
vokaten och polarfararen Christer
Boucht. Materialet är hämtat ur Christer
Bouchts samling i sällskapets arkiv. Pa-
mela Gustavsson berättar mer om utställ-
ningen på s. 44.

Källan avslutar nu sin åttonde årgång
med ett nummer som är digrare än nå-
gonsin tidigare. Vi tillönskar alla läsare
en God Jul och ett Gott Nytt År!
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Våra personnamn är en del av oss, något
vi identifierar oss med, något personligt
och mycket angeläget. Personnamn fasci-
nerar och intresserar också, de väcker
känslor och associationer och de lockar
till samtal. Så kan man kort sammanfatta
de svar som skickats in till pristävlingen
”Kärt barn har många namn”, som sän-
des ut inför julen 2000. I pristävlingen
uppmanades informanterna att skriva
om sina officiella förnamn och om sina
smeknamn, om tankar kring namn och
namngivning och om användningen av
namn.

Ämnet intresserade många och sam-
manlagt 134 svar sändes in till arkivet, 63
från Nyland, 35 från Österbotten, 14 från
Åland, 13 från Åboland och 9 från övriga
orter. Av de som svarade var 59 helt nya
informanter, som inte deltagit i arkivets
frågebrevsverksamhet tidigare, vilket
gladde oss mycket. Åldersfördelningen
var ganska spridd, de äldsta som svarat
på listan är födda på 1910-talet och de
yngsta på 1980-talet, vilket betyder att
svaren omfattar en lång tidsperiod, från
de som var unga och döpte sina barn på
1930-talet till de som är unga och ger
namn till sina barn i dag. Smeknamnsma-
terialet som sändes in till arkivet täcker
också en period på nästan 100 år, från

Plutten – stor och skäggig eller
liten och rar?

Folkkultursarkivets informanter berättar om
personnamn

1900-talets början och fram till våra da-
gar.

Svaren är av olika slag och med varierat
innehåll. En del informanter har skrivit
endast om sitt eget namn, andra har skri-
vit om familjemedlemmars och vänners
namn, en del bara om de officiella för-
namnen eller om smeknamnen. Många
har dragit sig till minnes namn av olika
slag, ovanliga namn eller smek- eller ök-
namn från barndomsstaden och barn-
domsbyn. En del har till och med listat
alla smeknamn eller öknamn de någonsin
hört. Flera informanter har också suttit
tillsammans med familjen eller med vän-
ner och dragit sig till minnes namn och
bakgrunden till dem. Svaren innehåller
således ett rikt namnmaterial men också
iakttagelser rörande namn, funderingar
och känslor rörande namn. Och, inte att
förglömma, många historier och berättel-
ser om personnamn.

”Det rätta namnet”

Den första delen i frågelistan handlade
om de officiella förnamnen och berörde
bland annat namnvalet. Att namnvalet är
en stor och inte alldeles lätt fråga framgår
av svaren. Många svar innehåller utförli-
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ga beskrivningar av processen som valet
av namn medför och olika aspekter man
anser viktiga att beakta vid namnvalet.
Svaren visar att ett av de vanligaste sätten
att hitta det ”rätta namnet” är att göra
upp listor med namn och namnkombina-
tioner, ofta redan innan barnet föds.
Namnen hittar man bl.a. i namnböcker,
almanackan, födelseannonser och på
gravstenar. Många använder sig också av
namnlängden i almanackan för att i den
kryssa för eller dra streck över de namn
man tycker om eller inte kan tänka sig.
Flera föräldrapar har t.o.m. suttit med en
almanacka var för att se om de fastnar för
samma namn. För andra har namnet varit
bestämt sedan länge. Flera kvinnor skri-
ver att de redan när de var barn hade fa-
voritnamn som de planerade att ge sina
barn. Att man ibland ändrar smak med
åren och inte längre favoriserar de långa
och ståtliga namn man tyckte om när
man var yngre hör till.

Vanligtvis är det föräldrarna själva, ofta
tillsammans med barnets äldre syskon,
som väljer namn till barnet. Några infor-
manter skriver om en fördelning i namn-
valet där mamman valt flickornas namn
och pappan pojkarnas. Förslag från om-
givningen duggar många gånger tätt,
även kommentarerna till namnet man
funderar på, vilket upplevs som både po-
sitivt och negativt. I vissa fall kan det
ändå leda till att man väljer att hålla nam-
net hemligt fram till dopet för att inte nå-
gon skall blanda sig i saken. Det behöver
inte alltid bli lyckat att någon blandar sig
i, som en kvinna skriver:

Vi hade diskuterat oss fram till att barnets
tredje namn skulle bli Irina. Vår gamla kyr-
koherde kom hem till oss för att döpa hen-
ne. ”Det finns ju inget sådant namn”, sa han
och vägrade döpa henne till Irina. Hastigt
kom vi på ett tredje namn – det fick bli Ani-
ta. Det underliga är att jag inte tycker att

hon passar att heta Anita. Så kan det gå när
utomstående blandar sig i namnfrågan.

Några informanter berättar historier från
förr där föräldrarna bestämt namn till
sina barn, men där gudföräldrarna som
fört barnet till prästen för att döpas sedan
ändrat namnet. En flicka skulle få namnet
Saga Linnea, men när hon kom hem från
pastorskansliet tillsammans med sin
gudmor hette hon Terttu Annikki. Hon
kallades Titti hela sitt liv. En annan flicka
skulle få namnet Ada, men farbrodern
som förde henne till prästgården tyckte
inte att det var ett passande namn och
gav henne i stället namnet Inga. ”Tänk att
han vågade ändra namnet, det är jag ho-
nom evigt tacksam”, skriver kvinnan.

Ett viktig detalj i namnvalet är hur
namnet skall stavas. Stavningen av ett

Kanske har den här almanackan från 1849 också
varit ett hjälpmedel vid namngivning. Catharina,
Maria och Susanna känner vi igen även idag, men
hur är det med Sixtus, Romanus och Laurentius?
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namn har inte bara betydelse för namnets
utseende. Genom den vill man även ut-
trycka olika saker, t.ex. vill man visa att
man är svenskspråkig genom att stava
namn med c, ch, th eller z. Många tänker
också praktiskt och undviker att stava
namn med bokstäverna å, ä, ö med tanke
på att de inte går att använda t.ex. i e-post-
adresser eller på Internet.  Även om man
genom att stava namnet på ett speciellt
sätt också vill att namnet skall avvika
från mängden ser man i svaren en ten-
dens till strävan efter enkelhet. Namnen
får inte vara svåra att stava och ställa till
svårigheter för den som bär namnet.
Hellre väljer man ett annat namn. En
kvinna berättar

Det var tänkt att jag skulle heta Mari-Louise.
Min pappa bad de som var inbjudna till do-
pet att skriva namnet och när felstavning-
arna var lika många som antalet gäster så
blev det Marina i stället.

Släktträd och veckotidningar

Förutom namnböcker och almanackan
finns många andra inspirationskällor att
välja namn ur. Många gånger behöver
man inte gå så långt för att hitta namnen,
de finns i den närmaste omgivningen, i
familjen och släkten. Att ge namn efter
äldre släktingar är en tradition som vi föl-
jer sedan århundraden tillbaka och sva-
ren visar att traditionen lever vidare hos
oss även i dag. För de flesta informanter-
na är det naturligt att välja ett namn som
finns i släkten. Åtminstone ett av barnets
namn skall vara ett släktnamn, anser
många. Flera informanter menar också
att tendensen verkar vara att man som
första namn till sina barn väljer ett ”eget
nytt namn”, ofta ett namn som ”ligger i ti-
den”, medan det andra eller tredje nam-
net väljs mera traditionellt bland släktens

tidigare namn. För flera informanter har
tanken av välja ett traditionsbundet
namn kommit först när de har blivit äld-
re. En kvinna berättar att hon i dag skulle
välja annorlunda än när hon var ung och
gav sitt barn bara nya och egna namn. En
man skriver att han när dottern föddes
plötsligt noterade en traditionalistisk
ådra i sig, han ville hedra sin farmor ge-
nom att visa på kontinuitet. Vördnad och
kontinuitet är också begrepp som åter-
kommer i många svar. Länken till äldre
släktingar är även viktig för barnen själ-
va, menar en kvinna.

Min erfarenhet är att barn gärna vill veta
vem de fått sina namn efter och även få veta
mera om den personen. Jag tycker att denna
medvetenhet om vem man har fått sitt
namn efter skapar en samhörighet och kon-
tinuitet och gör bandet med gångna släktled
starkare.

Ibland kan släktnamnen också fylla en
lucka i ett barns liv. En kvinna med flera
fosterbarn berättar hur viktiga de namn
med familjeanknytning som barnen fått
är, eftersom de är en viktig länk till deras
biologiska föräldrar och kanske det enda
som inte tagits ifrån dem i livet.

Släktnamnen är inte de enda inspira-
tionskällorna vid namngivning; idéerna
kan komma från många andra håll,
egentligen varifrån som helst. En kvinna
berättar om sin dotters namn:

Jag ville att tredje namnet skulle vara en
stjärna, för tänk så fint att kunna gå och se
på stjärnhimlen och kunna peka, där är min
stjärna. Det blev Miranda, en måne till Ura-
nus.

I svaren har många informanter berättat
om varifrån de fått sina namn. Några
kvinnor har fått namn ur schlagers eller
låtar som var populära när de föddes el-
ler när modern var gravid. Marina fick sitt
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namn ur en italiensk schlager som heter
”Marina Marina”, Carina fick sitt namn ur
en svensktoppslåt som hette ”Carina
Carina Carina” och namnet Cecilia inspi-
rerade Simon & Garfunkels låt ”Cecilia”
till. Namn ur litteraturen kan också
många informanter stoltsera med att de
har, bland andra Monica som döptes efter
hjältinnan i en flickbok som modern hade
varit förtjust i, Alice som fick sitt namn ef-
ter huvudpersonen i boken ”Alice i Un-

derlandet” och Ismene som är ur den gre-
kiska mytologin, som pappan arbetade
med att översätta då hon föddes. I dam-
och veckotidningar har flera mödrar fast-
nat för namn. Mona hette t.ex. huvudper-
sonen i en kärleksföljetong i Allers Fa-
miljejournal, Bodil hette en författarinna
till kärleksföljetonger i veckotidningen
Allers och Liselotte hette ett mönster på en
klänning som fanns i tidningen Damer-
nas Värld. En filmstjärna uppmärksam-

Ett sätt att uppvakta
fränder och vänner på
namnsdagen förr var
att begåva dem med
lyckönskningar. Den
kolorerade namns-
dagsgratulationen till
Amanda är daterad
1876 och utförd av
Anders Johan Ceder-
blom i Kyrkslätt. Den
är 42 x 33,5 cm till
storleken. (SLS 515)
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mas också i materialet; Myrna döptes ef-
ter filmstjärnan Myrna Loy som var hen-
nes fars stora idol. Kungligheterna glöms
inte heller bort, bl.a. en kvinna har fått
sina två namn Elisabeth Astrid efter den
engelska drottningen Elisabeth och efter
drottning Astrid av Belgien. Till de få
mansnamn som det berättas om i materi-
alet hör Lasse, som en pojke döpts till efter
idrottsstjärnan Lasse Virén, Valter som
döpts efter Walter Runeberg samt Jens Jo-
han Ludvig som fått sina ståtliga andra
namn efter Johan Ludvig Runeberg efter-
som han föddes på Runebergsdagen.

I svaren finns även exempel där man
valt att ge hela syskonskaror namn inspi-
rerade ur samma källa, bl.a. berättas det
om två systrar som fått namn efter blom-
mor, Viola och Linnea. Ett annat sätt att låta
sig inspireras är att leka med namnen och
t.ex. göra en namnfläta av syskonens
namn. I en syskontrio har man låtit den
sista namnleden i namnet gå vidare till föl-
jande systers namn och fått namnen Gun-
Maj, Maj-Gret och Gret-Lis.  Namn som en-
ligt en informant inte medvetet valts med
gemensam nämnare, utan först senare
konstaterats vara förknippade med bil-
märken, är namnen Marina, Cederic och
Carina som tre syskon fått. De förekommer
i namnen på bilmodellerna Morris Mari-
na, Nissan Cederic och Toyota Carina.

Namn kommer och går

”Det är konstigt att om en person ser bra ut
så tycker man att namnet också är vackert”,
skriver en informant. Omvänt kan man
även säga att om en person är otrevlig tyck-
er man inte heller om namnet som den per-
sonen har. Man upplever dessutom vissa
namn som typiska för olika generationer
och förknippar namnen med särskilda ål-
dersgrupper. En kvinna född 1958 skriver:

Namnet Oskar är ju så populärt just nu, men
då jag var i tonåren hette ingen annan så, än
någon skallig gammal farbror med käpp.
Det är kanske orsaken till att det inte just
finns någon Oskar varken i min eller mina
barns ålder. /- - -/ Namn som jag som ton-
åring tyckte lät helt förskräckligt gammal-
modiga, som t.ex. Magdalena, Charlotta och
Emil låter nu helt bra. Är det sedan jag som
ändrat smak, eller har jag helt enkelt redan
vant med vid dem, nu då de blivit vanliga,
lämnat jag osagt.

I takt med att namn blir omoderna kom-
mer också andra namn på nytt och en del
blir till och med modenamn. I svaren har
många berättat att man gärna vill välja ett
namn som ligger i tiden, men man vill
ändå inte att namnet skall vara för van-
ligt. På frågan om vad man tyckt om och
hur man trivts med sitt eget namn har
många informanter skrivit om just det att
namnet varit så vanligt att var och varan-
nan i samma ålder haft samma namn. Två
informanter skriver:

När jag föddes i slutet på 60-talet var det
tydligt att föräldrarna led av fantasilöshet
när de skulle ge sitt barn ett tilltalsnamn.
Peter, Mikael, Kristian, Niklas, Johan eller Jan
heter vi alla som nu står i tur att ge våra
egna barn ett bärande namn.

Genom hela skolan var vi aldrig färre än två
Camillor på min klass, ofta tre, och det fanns
ännu ett antal på parallellklasserna. Camilla
visade sig ju vara 70-talets stora hitnamn.

Att namnet är vanligt behöver inte bety-
da att man inte tycker om det, snarare
tycker man som yngre om att ha namn
som passar med andras. Hellre det än att
avvika från mängden och kanske t.o.m.
ha ett namn som upplevs töntigt, menar
en del. Men förstås drömmer man ibland
ändå om att ha ett annorlunda namn, så-
dana namn som förekommer i TV till ex-
empel. En man skriver:
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Jan kan man rimma med. ”Jan Banan gick
till stan ...” I skolåldern ville man hellre heta
något engelskt som Johnny, Gerry, Jim. Helst
inte Jan, speciellt inte när man fick reda på
att Jan kunde vara ett tjejnamn i engelsk-
språkiga länder. Tack och lov så fanns det
ungdomsböcker med en fotbollsspelande
Jan i huvudrollen som var skolans hjälte.
/- - -/ Namn är känsliga frågor och då tän-
ker jag inte bara på öknamn, utan jag tror att
klangen i ens namn formar livet i hög grad.
Skulle mitt tilltalsnamn ha varit Svante skul-
le jag säkert ha fått andra problem än de
som finns med Jan. Jag försökte alltid und-
vika att Svante blev känt bland klasskompi-
sarna p.g.a. att Svante lätt ledde tanken på
en grå liten kontorsråtta som man kunde
leka med som en vante.

Nya och för allmänheten främmande
namn mottas oftast glatt, men en viss
skepticism får man ibland räkna med. En
kvinna berättar att hon gav sin dotter
namnet Tanja, som för den närmaste om-
givningen var ett främmande namn. Alla
vande sig småningom vid namnet utom
en äldre barnmorska på rådgivningen
som kallade namnet ett ”filmstjärne-
namn”. Det roliga var att barnmorskan
hette Ingrid, som skådespelaren Ingrid
Bergman. En kvinna med namnet Marian-
ne berättar att hennes mormor blev för-
skräckt då hon fick höra namnet; hon upp-
fattade det som Mariehamn, hon hade inte
hört namnet tidigare. Det här var 1938 och
namnet började just blir vanligt hos oss.

Smeknamnen förr och i dag

Den andra delen i frågelistan handlade om
smeknamn. Att smeknamnen var bättre
förr anser många informanter. En kvinna
tycker att det i dag verkar som om folk
måste anlita en ”idékläckningsapparat” för
att komma på något alldeles extra. En man
anser att smeknamnen i dag mest består
av förkortningar av bekvämlighetsskäl.

Många informanter skriver att smeknam-
nen förr hade karaktär av öknamn, de var
mera kränkande och tog fasta på lyten, de-
fekter och negativa egenskaper hos perso-
ner. En kvinna minns Blind-Anton, Halta
Mina och Döv-Albert och en kvinna minns
Tok-Stina från sin barndom. Förr var det
även vanligt att det i byar och mindre stä-
der förekom namn som var allmänt kända
och användes av så gott som alla. Ibland
kände personerna i fråga själva till namnen
men vanligtvis inte. Informanterna minns
bl.a. Knäckan som sålde knäck, Oxbultarn
vid stadens köttkontroll, den rödhåriga
pojken Moroten, tanten Pisisfia som i pau-
serna på biografen gick omkring med en si-
fon och sprutade ut eau de cologne bland
publiken samt Korv-Olle som på riktigt het-
te Korvola i efternamn. Liknande smek-
namn förekommer inte i dag, menar flera
informanter. Kanske dagens människor bli-
vit mer finkänsliga, undrar en kvinna.

Trots att man i flera svar menar att
smeknamnen var bättre förr förekommer
i dem  ändå ett rikt namnmaterial med
smeknamn av i dag och de är av varieran-
de slag. Många har även karaktär av ök-
namn. Smeknamnen ger man inom famil-
jen och vänkretsen, i skolan, i föreningar
och på arbetsplatser. Man ger också namn
till obekanta personer. Bakgrunden till
smeknamnen varierar. Bland annat bil-
das smeknamnen till personnamnet, per-
soners egenskaper, intressen och yrken.

Smeknamn bildade till förnamnet är t.ex.
Mina av Marina, Bigga av Birgit, Jutti av Ju-
dith, Basse av Sebastian, Stigu av Stig och
Sörkki av Sören. Namn bildade till efternam-
net är Smidi av Smeds, Bommen av Nyblom
och Grampe av Granberg. Smeknamnen Pig-
ge och Struttan är också de bildade till per-
sonnamn. En kvinna med namnet Rigmor
kallades först Rigge, sedan Rigge Pigge och
slutligen Pigge. Struttan kommer av Ruttan
som bildats till namnet Rut.
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Namn hänvisande till kroppsformen är
t.ex. Muskeli som betecknar en man med
en, som han själv kallar, ”skranglig leka-
men”. Namnen  Limpon och Stubba som
två små barn skämtsamt kallas inom fa-
miljen syftar också på kroppsformen, poj-
ken har en kroppsform som påminner om
en limpa, flickan ser ut som en stubbe.
Egenskaper syftar namnen Storetarn och
Näktergalen på. Namnet Storetarn avser
förstås mannens stora aptit och namnet
Näktergalen fick en pojke i skolan för att
en annan pojke råkat höra hur pojkens
mamma sagt till musiklärarinnan att han
sjöng som en näktergal. En mans stora
intresse för elektronik har givit honom
smeknamnet HiFi; begreppet HiFi före-
kommer inom ljudtekniken. Namnet Tex-
as-Jenny bär en flicka efter sina favorit-

jeans. En man har också fått sitt smek-
namn av namnet på byn han kommer
från, Skavarn bildat av namnet Skavarböle.
Smeknamn med anknytning till yrket är
t.ex. namnen Farbror Blå och Borraren (ut-
tal borarin), polismannens och tandläka-
rens.

Smeknamn behöver inte heller ha nå-
gon egentlig förklaring. Ett sådant namn
är t.ex. Snipatossan som en flicka kallats
av sina grannar.

Inte heller behöver smeknamnen be-
skriva en person. Flera kvinnor i materia-
let har smeknamn som vanligtvis funge-
rar som mansnamn. Jösse är bildat till
namnet Hjördis och Pelle kallades en kvin-
na i skolan efter sitt släktnamn som var
Pellas. Namnen Lilla Dockan, Lillan, Snut-
ten och Puppe som förekommer i materia-

Namn har ofta familjeanknytning. Runt gungan är tre Marior och fem Wilhelm samlade. Namnen har gått
vidare från mödrar och fäder till döttrar och söner. Fotografiet är insänt av en kvinna i Esbo.
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let syftar inte heller på små barn, vilket
man kanske skulle tro. Kvinnorna med
smeknamnen Lilla Dockan och Lillan är
idag över 70 år gamla, männen Snutte och
Puppe likaså, den andra av dem dessutom
stor och skäggig.

Smeknamnen bildas både medvetet
och slumpmässigt. Ibland behöver man
smeknamn för att kunna särskilja perso-
ner med samma namn, t.ex. i skolklasser
och på arbetsplatser. Men ofta uppkom-
mer smeknamnen av en slump och som
av en händelse. I materialet finns flera
historier om smeknamn som uppkommit
av en slump och sedan stått sig och levt
vidare i många år.

I lärdomsskolans fjärde klass hade vi fått en
ny lärare. Hon begärde en klasskarta över
eleverna. Klassen bestod av ett 40-tal elever.

Två pojkar åtog sig uppdraget och skrev en
klasskarta med idel smeknamn på alla elev-
er. Några hade gamla smeknamn men för
de flesta konstruerades mer eller mindre
konstgjort dessa namn. /- - -/ Vår nya lära-
re hade humor och använde klasskartan.
Följden var att vi använder dessa smek-
namn idag som är och vi träffas regelbundet
en gång i året.

Micki skriver:

Då jag var på första klassen, var min syster
redan på femte. Dåförtiden hade man nå-
gonting som kallades konvent, det var alltid
femmorna som ordnade det. De hade litet
svårt att få ihop programmet. Då jag alltid
tyckt om att dansa och för tillfället gick och
steppade, som var mycket modernt, tyckte
de att jag kunde komma och uppträda med
det. Sagt och gjort, jag dansade. Efteråt var
det någon som sade: ”Du är nog en sådan
Mickey”. Mickey Mouse gick just då på bio-

Ainutti och Nutti kallade sig Aina
Nyberg f. Topelius (1846–1916) i
brev till sina kusiner. (SLS 817)
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grafen och han steppade. Efter det började
klassen att kalla mig Mickey, och så rullade
det vidare och så har jag kallats ännu som
80-åring. Men jag har litet ändrat stavning-
en.

Smeknamnen har olika livslängd. En del
uppstår och används bara för stunden el-
ler för en viss tid, t.ex. i skolan, andra föl-
jer med en hela livet. Man använder ock-
så många olika smeknamn på en person
vid olika tillfällen. En man berättar om
dottern Linns smeknamn, som är olika
beroende på vad det gör tillsammans:

Hon är Busis och Busisgumman när vi busar.
Hon är Linne när hon stryker ansiktet mot
rena lakan. Hon är Bumman eller Bum Bum
Bumman när jag sjunger med henne i fam-
nen. På BB var hon Ekorrungen. Hon är Bum-
san när vi leker med bollen. Hon är Lilla
Gumman när jag försöker få hennes upp-
märksamhet vid klädbyten. Hon är Linn när
jag ropar att gröten är färdig. Hon är Tiger
när vi läser sagor.

Användningen av smeknamn

Informanterna har olika åsikter om an-
vändningen av smeknamn. Flera har för-
sökt undvika smeknamn och förkort-
ningar av namn genom att ge sina barn så
korta och enkla namn som möjligt.

De flesta ser ändå smeknamnen som nå-
got positivt och trevligt, och anser att de ut-
trycker uppskattning och vänskap. Vissa
ser dock smeknamnen som en familjeange-
lägenhet och använder dem endast inom
familjen. Den allmänna inställningen är att
smeknamnen stärker sammanhållningen
bland dem som använder dem och en kvin-
na tycker även att man kan känna en viss
trygghet genom att använda smeknamn,
man vet var man har varandra.

Inställningen till när man använder
smeknamnen och när inte är ganska all-
män.

Om en person klart signalerar att smeknam-
net är det enda som gäller, till exempel ge-
nom att alltid presentera sig med det, så an-
vänder jag förstås det namnet. Men i övrigt
utgår jag från officiella namn. Ska jag dra en
gräns för hur jag använder smeknamn på
andra går den gränsen förmodligen runt den
närmaste släkt- och kompiskretsen, utgåen-
de från hur de själva valt att presentera sig.

Inom vänkretsen undviker man ändå
ibland att använda smeknamn, som vid
högtidliga tillfällen, officiella samman-
hang eller när det finns obekanta perso-
ner i sällskapet. Likaså tilltalar man inte
obekanta eller flyktigt bekanta med
smeknamn. En kvinna anser att man inte
skall använda smeknamnen inom yrkes-
livet, hon vill inte att hennes barn skall
undervisas av en Plutten och hon vill inte
opereras av en Molla.

Sina egna smeknamn hyser informanter-
na blandade känslor för. En man vid namn
Per-Erik ser sig förföljd av barndomens
Perre, som i hans öron låter både skorran-
de och oskönt. Relationen till smeknam-
nen upplevs ibland också med hatkärlek.
Man försöker till exempel komma från sitt
smeknamn när man börjar i en ny skola el-
ler på ett nytt jobb, men ofta uppsnappas
namnet ändå och etablerar sig snabbt även
på det nya stället. Det upplevs både som
störande och smickrande. För andra har
smeknamnet blivit det namn de identifie-
rar sig med och det namn de vill att andra
skall använda.

Flera informanter har även flera smek-
namn, ibland så många att det nära på
uppstår svårigheter när de t.ex. skall un-
derteckna julkort och vill vara personliga
genom att underteckna med rätt namn till
rätt person, det är inte alltid lätt att komma
ihåg. Att ha många smeknamn samtidigt
upplevs ändå inte som något splittrande.
En kvinna skriver om de sex smeknamn
som hon fått under årens lopp och som
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alla dessutom fortfarande är i bruk. Hen-
nes släktingar använder två smeknamn,
vännerna från skoltiden ett, kamraterna
från skolklubben ett, före detta arbets-
kamrater ett och bästa väninnan ett.
Kvinnan skriver att det går bra att leva
med alla smeknamn och att de har blivit
en viktig del av hennes identitet.

Förutom namn på vänner och bekanta
använder man smeknamn på personer
man inte känner. Orsaken kan till exem-
pel vara att man inte känner till person-
ens riktiga förnamn, utan bara behöver
att namn att omtala dem med. Personer-
na känner naturligtvis inte till sina smek-
namn, som ibland kan ha karaktär av ök-
namn. En grupp människor som omtalas
med sådana smeknamn eller öknamn är
grannarna – om sådana namn berättar
flera informanter. En kvinna skriver att
hon och hennes man helt enkelt inte be-
mödar sig om att lägga grannars namn på
minnet utan talar om dem med smek-
namn. Bakgrunden till namnen är
många, bland de som nämnts i svaren går
flera tillbaka på utseende, sätt, händelser,
beteende. Som några exempel kan näm-
nas Puherobotti, en granne som är mycket
pratsam, Familjen Dallas som rev bastun
och installerade bubbelpool, Globi som
alltid glor, Filifjonkan som jämt ser förlä-
gen ut, Tomten som håller reda på allt,
Råttan som ser ut som en råtta, Dvärgen
som är en mycket gammal liten gubbe,
Indiansommar som en gång råkade säga
att det var en riktig indiansommar och
Jimi Hendrix som spelar gitarr.

Om namn på pojkar berättar två kvin-

nor. En kvinna skriver om när hon och
hennes väninna var ute på stan och titta-
de på pojkar. De kallade dem alltid för
olika smeknamn när de inte visste vad de
hette: Koögonen (uttal Koddöögona) hade
stora bruna ögon, Håret (uttal Hååri) var
en flicka som alltid tuperade sitt hår, Mår-
ne var en flicka som såg ut som om hon
just stigit upp och en pojke kallade de
helt enkelt Nimilös. En annan kvinna be-
rättar om när hon och hennes väninna
gick i dansskola och hur de efter danslek-
tionerna omtalade pojkarna med ök-
namn: Påsen i fickan hade alltid byxfickor-
na fulla med saker, Tofflorna var tank-
spridd och kom en gång i morgontofflor-
na, Gröna snygga hade grön sammetska-
vaj och Skorna hade snygga skor.

Dessa namn, som är både intressanta och
underhållande, får avsluta redogörelsen
för det material som sändes in till pristäv-
lingen ”Kärt barn har många namn”. Re-
dogörelsen rymmer givetvis inte allt som
informanterna skrivit, men ger ändå en
inblick i hur en del förhåller sig till och
vad man tänker och tycker om person-
namn. Flera informanter har avslutat sina
svar med önskan om god läsning och vi
säger tack! Tack för de intressanta svaren
och det digra materialet, som nu kan infö-
ras i arkivet!

Pamela Gustavsson

Litteratur:
Blomqvist, Marianne 1993: Personnamnsboken.
Helsingfors.
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nummer av Källan Doris Borg, Helsingfors

Astrid Eriksson, Mariehamn
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Valborg Hoffman, Helsingfors
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Mariann Jansson, Mariehamn
Harriet Jossfolk, Karleby
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Liselotte Labbas-Gahmberg, Helsingfors
Katarina Norrgård, Jomala
Berit von Troil, Esbo

Utlottningspris, 200 mk Camilla Danielsson, Esbo
Margareta Söderholm, Lepplax
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Renlighetsbegrepp och skönhetsideal är i
hög grad kulturbundna. Antropologen
Mary Douglas har sagt att det inte finns
något sådant som ”absolut smuts”. Smut-
sen existerar endast i ögat på betraktaren.

Temat för Folkkultursarkivets pristäv-
ling är denna gång personlig hygien, bad-
och tvättvanor samt kropps- och skön-
hetsvård. Med hjälp av frågelistan vill vi
dokumentera dagens renlighetsuppfatt-
ning, men vi önskar också få fram upp-
lysningar om de stora förändringar som
under relativt kort tid har ägt rum när det
gäller bl.a. tvättvanor och inställning till
människokroppen.

På hygienens område har förändringen
under det gångna seklet varit markant.
Går vi ännu längre tillbaka i tiden, till
1700-talet, möter vi en brist på hygien – i
alla samhällsskikt – som vi i dagens väs-
terländska samhälle knappast ens kan fö-
reställa oss. Det var ännu inte uppenbart
att hygienen var en förutsättning för hälsa
och skönhet. Renlighet var enbart en este-
tisk fråga och kosmetika hade närmast en
skylande funktion, samtidigt som den ut-
gjorde en klassbeteckning för aristokratin.

Personlig hygien
Folkkultursarkivets pristävling nr 42

Man bör tvätta hela kroppen varje dag, ge den
luft och så ofta och så mycket som möjligt solljus.
[- - - ] Vilken charm det ligger i renlighet borde
vi alla ha klart för oss. Det idealiska är givetvis
att ha möjlighet till och också verkligen taga sitt
dagliga bad. (ur Thora Holm: Praktisk hand-
bok för hemmet. Stockholm 1947.)

1800-talet blev hygienens och medici-
nens genombrottstid. Det var nu man börj-
ade förstå sambandet mellan god hygien
och hälsa, men hygienfrågan visade sig
också bli ett effektivt maktmedel för över-
klassen. Allmogens syn på kropp, smuts
och utsöndringar var ganska okomplice-
rad. Man levde nära djur och natur, och
smutsen var en del av vardagen. Tvätt-
ningen hade en rent rituell prägel, efter-
som man tvättade sig inför helgen, på lör-
dagen, och då rengjorde enbart de kropps-
delar som syntes. Vanligtvis badade man
hela kroppen endast en gång om året, till
julen.

 Från slutet av 1800-talet började hy-
gienivern växa sig allt starkare bland bor-
gerskapet, som fått ett behov av att sär-
skilja sig från den växande arbetarklas-
sen. Den nitiska renligheten, som blev en
av 1800-talets främsta klassmarkeringar,
utvecklades under 1900-talet till normen
för ordning. En tabuering av kroppens
funktioner har lett till den kropps- och
hygienfixering som genomsyrar vårt
samhälle.

Inledningscitatet från år 1947, hämtat
ur Praktisk handbok för hemmet, kan för da-
gens människa redan tyckas gammalmo-
digt. I dag vet vi att överdriven renlighet
inte bara torkar ut den ömtåliga huden
utan också skadar den naturliga bakterie-
flora som är till nytta för kroppens välbe-
finnande. Hudläkare varnar dessutom
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för solbad i för stora doser. Också inställ-
ningen till kosmetika är en annan nu, då
allt yngre flickor börjat sminka sig och
det sällan är en ekonomisk fråga om man
använder kosmetika eller inte.

I de traditionsvetenskapliga arkiven
finns relativt lite uppgifter samlade om
renlighet. Kanske har ämnet inte betrak-
tats som forskningsbart. Ändå är det ju
ett ämne som i högsta grad gäller var-
dagslivet och som varje människa har er-
farenhet av. På Folkkultursarkivet ser vi
det som viktigt att dokumentera dagens
tvättvanor och hygienuppfattning, inte
minst för att morgondagens forskare lät-
tare ska kunna bilda sig en uppfattning
om vårt dagliga liv.

Vi är medvetna om att vissa av frågorna
på listan kan verka väl närgångna. Vi
hoppas ändå att de inte väcker anstöt,
utan att frågelistan ska inspirera till per-
sonliga och detaljerade svar. Du får också
svara helt fritt om du så önskar. En del
frågor riktar sig närmast till kvinnor,
medan andra gäller män. Vi hoppas ändå
att du besvarar också punkter som inte
direkt berör dig själv, d.v.s. att du berättar
vad du anser om saken i fråga. Även om
frågorna mest handlar om dina vanor i
dag vill vi uppmana dig att också tänka
på hur du gjorde eller tyckte i går.

Tävlingstiden går ut den 15 mars 2001.
Folkkultursarkivet delar ut 10 penning-
pris och första pris är 170 euro. Vi lottar
också ut två extrapris och dessutom delar
vi ut ett antal bokpris. Svaren kan re-
turneras i det svarskuvert som sänds till
alla informanter (vi betalar portot) eller
adresseras till Folkkultursarkivet, Ridda-
regatan 5, 00170 Helsingfors. Fyll också i
personblanketten och sänd in den till-
sammans med svaret. Du kan få en kost-
nadsfri kopia av svaret om du så önskar.
Vi tar gärna emot fotografier i anslutning
till svaret. Anteckna noga om fotografier-

na doneras till arkivet eller om du vill få
dem återsända efter att vi har infört dem i
vår bilddatabas.

Om du väljer att svara anonymt ber vi
dig notera att du då inte deltar i tävling-
en. Undertecknad ger gärna närmare
upplysningar om frågelistan, tfn 09-6187
7451, e-post fragelista@mail.sls.fi. Stort
tack på förhand för ditt intresse!

Marika Rosenström

Att sköta sin hygien hör i dag till vardagssysslor-
na. De allra flesta bostäder, både i städerna och på
landsbygden, har under 1900-talet utrustats med
bad- eller tvättrum. Foto: Anne Räisänen (SLS
1696:37).

Vänd
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1. Sanitära förhållanden

Berätta om de sanitära förhållandena i
hemmet. Har du tillgång till badrum,
dusch/badkar, bidé, bastu, tvättmaskin,
tvättstuga etc.? Vilken typ av toalett finns
det? Brukar du besöka allmänna badin-
rättningar (simhall, bastu)? Brukar du
simma eller tvätta dig i havs- eller sjö-
vatten? Om du har tillgång till sommar-
stuga, fritidsbåt, husvagn eller liknande,
beskriv de sanitära förhållandena där. Be-
rätta hur de sanitära förhållandena har
förändrats sedan du var barn.

2. Tvättning av kroppen

Beskriv hur du tvättar dig, både när du
tvättar hela kroppen och när du bara tvät-
tar dig delvis. Hur ofta och vid vilka tid-
punkter och tillfällen duschar, badar och
tvättar du dig? Hur ofta tvättar du t.ex.
händerna eller håret? Hur lång tid tar
tvättning av olika slag? Använder du
tvål, schampo eller andra hygienartiklar
(t.ex. rengöringskräm eller ansiktsvat-
ten)? Beskriv användningen av tvätt-
svampar och -borstar. Hur rengör du öro-
nen? Hur torkar du dig? Hur torkar du
ditt hår? Berätta hur dina tvättvanor har
förändrats sedan barndoms- och ung-
domstiden.

3. Kroppsvård och kosmetika

Berätta om din användning av deodoran-
ter, hudkrämer och -salvor av olika slag.
Vilka produkter använder du och varför
just dessa? Påverkas eller begränsas din
användning av allergier eller överkäns-
lighet för ämnen i produkterna? Vilken är
din inställning till parfym och parfyme-
rade skönhetsprodukter? Berätta om du

tillämpar huskurer av något slag, t.ex. an-
siktsmasker bestående av gurkskivor el-
ler liknande. Brukar du besöka kosmeto-
log för t.ex. djuprengöring av huden?

Berätta också om användning av kos-
metika. Hur mycket tid sätter du på skön-
hetsvård och eventuell sminkning dagli-
gen? Om du sminkar dig, i vilken ålder
började du använda smink? Vilka pro-
dukter var det då fråga om? Vilka pro-
dukter använder du i dag? När brukar du
vara sminkad (t.ex. varje dag, bara på job-
bet, bara till fest). Varför använder du
smink alternativt låter bli att göra det?
Har din inställning till kosmetika föränd-
rats och i så fall på vilket sätt?

Om du inte själv sminkar dig, vad tyck-
er du om andra personers användning av
smink i allmänhet? Vilken är din inställ-
ning till män som sminkar sig?

4. Hårvård

Vilken frisyr har du och varför? Hur skö-
ter du ditt hår och hur ofta går du till
frisören? Beskriv kammar, borstar, andra
redskap och hårvårdsprodukter. Använ-
der du t.ex. gelé, mousse eller spray i hå-
ret? Har du erfarenheter av torrshampo?
Använder du papiljotter, locktång eller
fön? Brukar du färga, bleka eller perma-
nenta håret? Varför? Berätta om dina va-
nor har förändrats när det gäller hårvår-
den.

5. Munhygien

Berätta om hur, när och hur ofta du bors-
tar tänderna. I vilken ålder började du
borsta tänderna? Använder du vanlig el-
ler elektrisk tandborste? Använder du
t.ex. tandpetare, tandtråd, tandhygie-
niska tuggummin (xylitoltuggummin),
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munvatten eller -spray? Berätta också om
besök hos tandläkare och tandhygienist.

6. Manikyr och pedikyr

Vårdar du dina händer och fötter på nå-
got sätt, t.ex. med speciella bad eller krä-
mer? Hur sköter du naglarna på händer
respektive fötter? Berätta om vilka red-
skap (t.ex. fotfil, nagelsax, nageltång, na-
gelfil) och produkter du använder? Berät-
ta om du använder nagellack, och i så fall
varför.

7. Kroppshår och skägg

Gör du något åt hårväxt på kroppen, t.ex.
i armhålorna och på benen? Berätta i så
fall vad och varför? Brukar du plocka
ögonbrynen? Har din inställning till
kroppshår förändrats med åren? På vilket
sätt?

Om du har skägg, berätta vilken typ av
skägg du har (helskägg, mustasch). Be-
rätta om hur du sköter det. Beskriv rak-
ning och användning av rakvatten. Vilka
redskap och produkter använder du?
Varför väljer du att raka dig alternativt ha
skägg/mustasch?

För hundra år sedan var det vanligt att håret klipptes hemma. Här hårklippning på en veranda i Lojo (SLS
1896:32).
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8. Hygien under menstruation

Berätta om hur du sköter din hygien i
samband med menstruation. Vilken typ
av mensskydd använder du och varför?
Berätta om mensskydden har förändrats
sedan du började använda sådana, och i
så fall på vilket sätt. Tycker du att det
finns saker man inte kan göra för att man
har mens? Varför? Är en menstruerande
kvinna på något sätt ”smutsig” eller
oren? Har din egen inställning till mens-
truation förändrats sedan ungdomsti-
den? På vilket sätt i så fall?

9. Hygien och textilier

Hur ofta brukar du byta underkläder,
strumpor och andra kläder närmast krop-
pen? Finns det tillfällen då du alltid vill

byta till rena kläder (t.ex. inför läkarbe-
sök, bjudningar, teater- eller kyrkobe-
sök)? Berätta om din inställning till att
byta kläder har förändrats, och i så fall på
vilket sätt. Berätta också hur ofta du byter
nattdräkt och sängkläder.

Beskriv din användning av näsdukar
(pappers- eller tygnäsdukar). Berätta om
det finns tillfällen då du alltid har en näs-
duk i fickan eller väskan. Snyter du dig
på olika sätt i olika situationer?

10. Ohyra och parasiter

Berätta om du har erfarenheter av löss
(huvudlöss, klädlöss) eller andra parasi-
ter. Berätta också om du någon gång un-
der din livstid har kommit i kontakt med
andra som drabbats av ohyra. Vad har
man använt för bekämpningsmedel för

Bastubadet kan stå för
både hygien, avkopp-
ling och social samva-
ro. Foto: Aho & Sol-
dan (SLS 1410 C:768).
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att bli av med problemet (luskam, speci-
alshampo)? Hur tycker du att man i all-
mänhet uppfattar personer som fått t.ex.
huvudlöss? Har inställningen förändrats
med tiden, och i så fall på vilket sätt?

11. Hygien som nöje eller social
samvaro

Berätta om vad du tycker om att duscha,
bada i badkar eller bada bastu. Gör du
det även av andra orsaker än för att bli
ren, t.ex. som avkoppling eller för att du
uppfattar det som hälsosamt? Beskriv
vad du brukar ha för redskap, produkter
och ”rekvisita” (badskum, eteriska oljor,
musik, levande ljus) om du t.ex. vill göra
badet till ett nöje.

Vilken är din inställning till solbad?
Brukar du bada bastu i sällskap och vad

tycker du i så fall om det? Anser du det
vara skillnad mellan att bada i en ved-
eldad bastu och en elektriskt uppvärmd
bastu?

Händer det att du duschar eller badar i
sällskap? Berätta om upplevelser av bad
och tvättning tillsammans med andra.
Berätta också om du har erfarenheter av
att hjälpa andra, barn, åldringar eller
handikappade med deras hygien?

12. Skillnader i hygienuppfatt-
ningen

Ser du på den personliga hygienen på oli-
ka sätt beroende på om du är ledig eller
på jobbet, om du är hemma eller bortrest?
Berätta om din yrkesroll kräver att du
lägger extra vikt vid din hygien i arbetet.

Finns det skillnader mellan kvinnors
och mäns uppfattning om personlig hy-
gien?

Finns det eller har det funnits skilda
uppfattningar om hygien i din egen fa-
milj, t.ex. mellan barn och vuxna?

Berätta om den renlighetsfostran som
du själv har fått (hemifrån, i skolan). Har
din uppfattning om personlig hygien för-
ändrats, och i så fall på vilket sätt? Tycker
du att renlighetsuppfattningar och sani-
tära förhållanden i allmänhet har föränd-
rats under din livstid, och i så fall på vil-
ket sätt? Ställs det i dag andra krav på
renlighet när det gäller kropp och kläder?
Har man överlag en annan syn på blygsel
och vad som uppfattas som genant när
det gäller den egna kroppen? Vad tror du
i så fall att det beror på?

13. Kropp och samhälle

Bedömer du människor efter deras hy-
gien? Berätta om hur du uppfattar andra
människors lukt, snor, saliv, svett, mjäll,
smutsiga kläder o.s.v. Vad betyder det för
dig i olika situationer om du själv känner
dig ren, fräsch och snygg eller smutsig,
svettig och ovårdad?

Hur tycker du att din personliga hygien
och t.ex. din användning av hygienartik-
lar påverkas av yttre omständigheter så-
som ekonomi, miljö, reklam och skön-
hetsideal? Tror du att du skulle ha en an-
nan inställning till din personliga hygien
om du hade ett annat yrke eller om dina
levnadsvillkor och din familjesituation
var annorlunda?

Varför tvättar du dig egentligen?
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Det finländska feståret har fått en ny
höjdpunkt – Halloween. Denna fest har i
höstmörkret trängt sig in vid sidan av
den väletablerade, men onekligen allvar-
samma, alla helgons dag. Samma innova-
tionsförlopp kan iakttas i den övriga Nor-
den. Den rikssvenska etnologen Jonas
Frykman skriver:

Halloween är en bönhörelse i köpmännens
höst, tom på kommersiella ljuspunkter.
Skämtaffärerna upplever en tidig julrusch,
och säljer Dracula-tänder, toppiga häxhat-
tar, varulvskläder och blod som droppar.
Pumpor som aldrig förr varit synliga dyker
upp bland torghandlare och i grönsaksaffä-
rerna. I restaurangfönstren glimmar skräck-
ansikten inbjudande. I köpcentren kan små-
barnen få en gratisk spökmaskering; ben-
rangel vacklar omkring och delar ut plast-
spindlar till stojande barn. Horder av små
andeväsen drar igenom villakvarteren och
tigger godis. Och godis köps in av föräldrar-
na – hinkvis. Accepterandet har gått fort.
Det amerikanska konceptet har smittat av
sig som en förkylning på dagis. Halloween
är en sed som kommit för att stanna. Inte för
att den anknyter till gamla traditioner. Utan
för att den är uppbyggd runt ett oslagbart
koncept: Förklädnad. Skräck. Godis. Barn.

Frykman understryker att Halloween i
nordisk tappning är något helt annat än
den fest som firas i sedens hemland USA.
Här är bl.a. Halloweenparaderna, av vil-
ka den största ordnas i New York, välkän-
da. I paraden exponerar sig storstadens
mångfald. Etniska, sexuella och klass-

Halloween – kulturellt hot
eller maskerad i höstmörkret?

mässiga gränser upplöses, man svävar
mellan det tillåtna och det otillåtna. När
Halloween gjorde sitt intåg i den svenska
kulturen antog den emellertid skepnaden
av en harmlös barnkarneval, och inord-
nade sig därmed väl i det svenska fest-
året, där Frykman i dag tycker sig iaktta
en tydlig infantilisering av många seder
och bruk.

Vad betyder Halloween?

Halloween har en uråldrig mytologisk
bakgrund. Trots att myterna egentligen
har föga att göra med firandet i dag rela-
teras de varje år i massmedierna. Det
finns ett otal böcker om Halloween och
träffarna på Internet är oändligt många.
Vägen från de utklädda druiderna som
ursprungligen firade festen till dagens
maskeradbarn är lång.

Här en kort resumé av Halloweens his-
toria: När invandrarna från Irland kom
till USA under 1840-talet förde de med sig
traditionen att fira All Hallows Eve, Hal-
loween, dagen före All Saints Day den 1
november. Man tror att Halloween har
sin bakgrund i den keltiska festen Sam-
hain som firades den 31 oktober. Festen
var ett tecken på att sommaren var slut,
skörden skulle avslutas och boskapen tas
hem.

Samhain var en gränsnatt, en kaotisk
natt då man kunde anta att normala för-
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hållanden inte rådde. Man trodde att de
döda kom tillbaka till de levandes värld
denna natt, och därför tände man eldar
för att vägleda dem. Natten firades också
med upptåg, utklädsel och tiggeritåg från
hus till hus. De kringvandrande bar ljus-
försedda rovor utskurna till ansikten, s.k.
Jack o´lanterns. Enligt sägnen represente-
rade lyktorna den irrande själen efter
smeden Jack som varit för ond för att
komma till himlen men inte heller kom-
mit in i helvetet eftersom han hade över-
listat själva djävulen. Utestängd från
himmel och helvete hällde han glödande
kol i de rovor han åt och använde dem
som lyktor för att lysa upp sin olyckliga
vandring på jorden.

Samhain var också ursprungligen en
religiös fest då druiderna, de keltiska
prästerna, förrättade offer. Med kristen-
domen fick dagen en ny karaktär. År 731

införde den katolska kyrkan alla helgons
dag den 1 november, en dag då alla krist-
na helgon uppmärksammades. På 1000-
talet infördes alla själars dag den 2 no-
vember som en dag då man skulle be för
alla dödas själar. Det folkliga firandet av
Samhain lät sig dock inte utplånas. Det
hela blev med tiden ett hopkok av hed-
niskt och kristet, och det var i denna form
festen introducerades i USA vid 1800-ta-
lets mitt.

Karaktären av skördefest lever kvar i de
anglosaxiska länderna i de vegetariska
rätter som tillreds denna dag. Man an-
vänder också majskolvar och pumpor
som dekorationer. Skämtsamt säger man
att lanternorna i pumporna håller de
onda andarna borta.

Kringvandrandet kom att bli barnens
speciella festsed. Halloweenkvällen är
s.a.s. bakvänd – barnen får skämta med

I slutet av 1990-talet kunde man börja köpa Halloweenkort som tillverkats i Finland.
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de vuxna. Iförda maskeradutstyrsel vand-
rar barnen runt, knackar på grannarnas
dörrar och väser ”Trick or treat” (ungefär
”bus eller godis”). På detta sätt hoppas de
samla in godsaker för en lång tid fram-
över. Med tiden har Halloween blivit en
orgie i godisätande och kommersialism –
harmlös enligt många, hotfull enligt
andra. Reaktioner har väckts på kristet
håll där man menar att en högtid med så
hedniska grunddrag inte har något att
skaffa i dagens samhälle.

Festen har emellertid i dag också asso-
cierats med modern, konkret ondska. Det
berättas att myrgift, metkrokar och rak-
blad bakats in i godiset av ondskefulla
vuxna som delat ut det åt de små kring-
vandrarna. Dessa ofta overifierade histo-
rier har fått stor spridning i massmedia.
Många berättelser har drag av urbana
sägner och tydliga rötter i sagorna om
Hans och Greta och Snövit.

Människooffer och bortrövandet av
barn i samband med Halloween är andra
teman som medierna gottat sig åt och
som motståndarna till festen gärna an-
vänt sig av i propagandasyfte. Föräldrar-
na och myndigheterna har givetvis gripit
in. Flera sjukhus i USA lär erbjuda gratis
röntgenservice under Halloweenkvällen
– genom att röntga sitt godis kan man för-
säkra sig om att det inte innehåller något
farligt. Sjukhuspersonalen klär ut sig till
spöken och röntgenplåtarna får barnen ta
med sig hem som en extra ”treat”.

I Norden har Halloween slagit igenom
främst genom de ekonomiska föresprå-
karnas försorg. Affärerna saluför rekvisi-
tan och viljan att fira finns. I Sverige har
Halloween också fått karaktären av en
fyllefest och liknar såtillvida den vilda
Lucianatten. Det hela har väckt moralisk
panik, man vill inte kännas vid denna
”hemska sed från USA”. Kulturen hotas
då allhelgonatidens värdighet kontraste-

ras mot utländsk uppsluppenhet och ga-
lenskap.

Halloween i Svenskfinland

Halloween har under tjugo års tid varit
föremål för Folkkultursarkivets intresse.

Mary-Ann Elfving granskade redan år
1981 Valentindagen och Halloween som
innovativa idéer vilka potentiellt övergår
i innovationer. För att en ny sed skall
kunna slå rot i en främmande miljö krävs
att den har ekonomiska förespråkare,
men också något mer. Festen skall anses
ha ett större värde än den högtid den
eventuellt ersätter, den skall inte strida
mot samhällets normer och den skall vara
lätt att förmedla till människor.

Mary-Ann Elfving konstaterade att
Halloween knappast fyllde något av de
ovan nämnda kraven. Som skördefest
kunde den inte få någon betydelse i Fin-
land då skörden här försiggår redan tidi-
gare under hösten. Barnens kringvand-
rande och tiggeri liknar den finländska
påskhäxtraditonen, som är väl inarbetad
och knappast låter sig ersättas. Allhel-
gonadagens allvarliga prägel är grund-
murad i vårt land. Mary-Ann Elfving för-
utspådde att Valentindagen sannolikt
skulle etablera sig i Finland, men att
chanserna att Halloween skulle finna sin
plats i det finländska feståret var få:

Att försöka införa en sed som ingen grupp
kan identifiera sig med och som dessutom
konkurrerar med påsk och Valborgsmässo-
afton, stöter nog på motstånd. Det skulle i så
fall gälla att på något sätt kombinera karne-
val och maskerad med alla helgons dag.
Risken för att resultatet blir ett innehållslöst
upptåg i student- och ungdomskretsar och
sedan glöms bort, är rätt stor.

År 1981 hade Halloween överhuvudtaget
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inte slagit igenom i Finland. Visserligen
hade man en viss kunskap om denna sed
via amerikanska TV-serier, men någon
festrekvisita fanns inte att köpa i butiker-
na och något firande förekom inte.

Valentindagen slog igenom redan 1986
och hösten 1990 märktes plötsligt också
Halloween på ett nytt sätt i vårt land.
Med ens fanns det Halloweenartiklar att
köpa i butikerna (servietter, stickers, all-
män spökrekvisita och t.o.m. några vy-
kort). Hamburgerrestaurangerna dukade
med brickunderlag där sedens historia
relaterades. Barntidningarna EOS och
Fiffi publicerade artiklar där festens ut-
formning i USA beskrevs, och där man
också gav tips om hur firandet skulle
kunna gå till i Finland. I vissa skolor ord-
nades Halloweenmaskerader redan 1990.

Härvid kunde också utbyteselever, som
vistats i USA, fungera som impulsgivare.
Men efter en lovande start verkade Hallo-
ween komma av sig i vårt land. Under de
närmaste åren syntes festen lite i gatubil-
den och bara enstaka artiklar om den pub-
licerades i dagspressen.

År 1997 satte emellertid introduceran-
det av Halloween igång med full kraft.
Festen etablerades på två fronter – i res-
taurangvärlden och bland skolbarnen.
Hösten 1997 inledde också Postverket en
kampanj för lanserandet av den nya se-
den. Man meddelade att nya inhemska
Halloweenkort fanns att köpa och påmin-
de om att korten bör postas i tid.

I samband med det första introduce-
randet av Halloween hösten 1990 sände
Folkkultursarkivet ut en enkät till en sko-

”Välkommen på spök- och häxkalas!” Idén att ordna födelsedagsfest med temat Halloween hade jubilaren på
bilden hämtat i den rikssvenska barntidningen Kamratposten hösten 1990.
Foto: Carola Ekrem. (SLS 1711:40)



24

la i huvudstadsregionen för att granska
hur den nya festen tagits emot av skol-
eleverna. Samtliga elever i högstadiet och
gymnasiet visade sig känna till Hallo-
ween och visste något om dess utform-
ning i USA. Filmer och serietidningar an-
gavs som källor till kunskapen.

För att utreda sedens nya spridning i
Svenskfinland hösten 1997 sändes åter en
enkät till några lågstadier, högstadier och
gymnasier. Halloween var känd i alla de-
lar av Svenskfinland, men bara 12 pro-
cent av de 229 svararna berättade att de
verkligen firade festen. Många hade
märkt att festen detta år syntes i affärerna
och i medierna, men bara några högsta-
dieflickor på Åland kunde berätta om
mera regelrätt firande:

Förra året firade jag och mina kompisar
Halloween. Vi köpte en pumpa som vi hol-
kade ur och lagade mat, klädde ut oss och
såg på film. Vi pyntade huset och hittade på
en plan att skrämma en av oss. Jag vet inte
hur vi kom på idén.

Festandets vildare sida beskrevs av en 14-
årig flicka:

I år kastade jag ägg och lindade toapapper
på bilar och sminkade mig och söp mig la-
gom full och hade världens röjarfest.

Bakgrunden till firandet av Halloween
och dess utformning kunde mer eller
mindre diffust beskrivas av de flesta elev-
er:

– Man äter kalkon. Man klär ut sig och tig-
ger godis av andra.
– Man klär ut sig till häxor, djävlar och an-
nat sånt, jag vet inte varför.
– Barnen klär ut sig i Amerika till spöken el-
ler något annat hemskt. Sen går de och
plingar på dörrar och säger trick or treat. Det
firas för de döda.
– Man firar för att man tror att förr i världen
fanns det häxor och sånt och medsamma är

det alla helgons dag.
– Man klär ut sig till något skrämmande och
så skall man köra bort alla onda andar och
festa.
– Det är väl som allhelgona, fast i Amerika
gör dom det annorlunda och mera spökligt.

Några barn blandade ihop Halloween
med Thanksgiving Day och Guy Fawkes
Night, andra anglosaxiska fester som bli-
vit kända i vårt land via böcker och fil-
mer.

Vad skrev tidningarna?

Folkloristen Agneta Lilja har i detalj un-
dersökt införandet av Halloween i
Sverige och beskrivit hur seden på tio år
har ”exploderat”. Hon har också grans-
kat den tidningsdebatt som införandet av
en hednisk fest mitt i allhelgonatiden har
föranlett.

Genom att granska tidningarnas skri-
verier kan man få en ganska god bild av
innovationsförloppet. I Finland har dags-
tidningarna kommit att fungera som pre-
sentatörer av den nya seden och utlärare
av dess historia. I pressen tas den nya se-
den ofta upp parallellt med den gamla
allhelgonatraditionen, vilket gör att se-
derna kontrasteras och kommer att fram-
träda som alternativa. Detta har väckt
starka känslor bland läsarna.

 Redan 1993 publicerade FNB ett press-
meddelande om att kyrkan oroar sig över
införandet av ”den nya festen Hallo-
ween” (HS 6.11.1993). Men först 1996 bör-
jade festen dyka upp i medierna i större
utsträckning. Detta år behandlade Kyrk-
pressen fenomenet under rubriken ”Ho-
tar pumpkarnevalen Allhelgona-firan-
det?” Problematiken kring allmänhetens
stigande ointresse för kyrkliga traditio-
ner diskuterades i samband med hotet
från en nygammal hednisk sed.
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I tidningsartiklarna utmålades Hallo-
ween som en sed vi i längden inte kom-
mer att kunna stå emot. När affärsvärl-
den har insett hur lukrativt firandet är
har vi festen här, konstaterade både tradi-
tionsvetare och kyrkfolk. Personalen vid
landets största varuhus klagade å sin sida
över att inga Halloweenartiklar fanns att
köpa in, trots att en efterfrågan från kun-
dernas sida klart kunde noteras (Helsin-
gin Sanomat 2.11.1996). Här görs kopp-
lingen till den behövliga rekvisitan klar:
inga pumpor, inga spökdräkter – ingen
Halloween. Restaurangerna annonserade
för tillställningar som de kallade ”Hallo-
ween Party” eller ”Halloween Bileet”. I
tidningarna ingick också enstaka reporta-
ge från mera inofficiella Halloweenmas-
kerader, ofta ordnade av föreningar och
daghem med amerikanska kontakter.

År 1997 ägnade en av landets stora
kvällstidningar ett ansenligt utrymme åt
Halloween (Iltasanomat 31.10.1997). ”Hallo-
ween selättää pyhäinpäivän” (Halloween
får allhelgonadagen på fall) deklarerade
en rubrik på tidningens första sida och
inne i tidningen behandlas festen mång-
sidigt. Man kunde läsa om Halloweens
historia, i en gallup gav ett antal personer
sin syn på högtiden, en präst hade inter-
vjuats om kyrkans inställning till Hallo-
ween och slutligen undervisades läsarna
i konsten att skära ut en regelrätt Jack
o´lantern av en pumpa. Ett reportage från
ungdomsgängens blodiga initiationsriter
under Halloweenkvällen i New York
kompletterade bilden av den mångfaldi-
ga och kontroversiella festen.

I de finlandssvenska tidningarna ingick
detta år både kåserier och kolumner
kring temat Halloween. I annonserna
blandades säsongens högtider ihop.
”Höstens största matfest på Alla helgons
dag” salufördes i en annons prydd med
svällande Halloweenpumpor. ”Fira Hal-

loween med oss 31.10”, utropade en ska-
ra utklädda barn i en riksvensk klädked-
jas annons. Men också på det privata pla-
net hade nu festen slagit igenom på
många håll. I artikeln ”Tonåringar sätter
sprätt på livet med Halloweenparty” be-
rättade några sjätteklassister om ”sin fest-
liga kamp mot tristess” i det västny-
ländska höstmörkret (Västra Nyland
26.10.1997). ”Nu firar Malaxbarnen Hal-
loween”, meddelade Vasabladet (1.11.
1997), medan en artikel i Österbottningen
samma dag hade rubriken ”Halloween
också i Karleby”.

Eventuella negativa farhågor bilades i
Åbo Underrättelser, där några forskare
från Åbo Akademi samstämmigt uttryck-
te åsikten att det traditionella allhelgona-
firandet nog kommer att överleva också
under trycket av den nya högtiden
(1.11.1997). I tidningen Åland fick alla
helgons dag och Halloween lika mycket
utrymme och båda högtiderna presente-
rades av präster. ”Fira Halloween på ett
sunt sätt”, rådde pastor Joe Brandt, som
dock fruktade att festen bara kommer att
bli ”pumpor och öl” (3.11.1997).

Ett år senare, hösten 1998, var Hallo-
ween redan ett givet inslag i medierna.
Tidningen Nya Åland kunde berätta att
det utbrutit ”Halloween-feber på Åland”.
Efterfrågan på rekvisita meddelades från
handelns håll ha vuxit radikalt detta år
(30.10.1998). I skarp kontrast stod tid-
ningen Österbottningens intervjuer med
leksakshandlarna i Karleby (30.10.1998).
Samtliga intervjuade handelsmän be-
dömde efterfrågan på Halloweenartiklar
som liten och misstänkte att ”hela jippot
snarare kommer att vara något för mor-
gondagens barn”.

Jakobstads Tidning kunde dock berätta
att både pumpor och övrig rekvisita
fanns att få i stadens affärer (31.10.1998).
Reportage om maskerader för barnen och
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”spökfester i höstmörkret” refererades i
flera lokaltidningar (Sydösterbotten
30.10.1998, Åbo Underrättelser 31.10.1998,
Jakobstads Tidning 31.10.1998). Festen
syntes också i flera annonser. Mobiltele-
foner salufördes med slagordet ”Nalle el-
ler hyss”, ett skämt som förutsatte att pu-
bliken kände till traditionen med ”Trick
or treat”. I den finska annonsen var slag-
ordet givet: ”Halloo ... Halloo ... Ween!”

I artiklarna publicerade 1999 kan man
avläsa ett tvåfaldigt sätt att se på Hallo-
ween från föräldrahåll. Dels sysslade de
vuxna med att aktivt sprida den nya fes-
ten, dels förhöll de sig tveksamt eller kri-
tiskt till dess innehåll. Så här berättade
ceremonimästaren vid en åländsk Hallo-
weenfest: ”Vi klär ut oss, äter Halloween-
inspirerad mat och berättar för barnen
vad Halloween egentligen är och varför
den firas” (Åland 9.11.1999).

I ett reportage rubricerat ”Halloweenina
herkutellaan lasten malliin” (På Hallo-
ween äter vi läckerheter i barnens smak)
underströks åter sambandet Halloween–
barn (Hämeen Sanomat 26.10.1999). Men
också andra tongångar hördes. ”Är jag en
tråkmåns som vill missunna mina barn
nya häftiga traditioner”, skrev en kolum-
nist i Jakobstads Tidning (13.11.1999). Hon
bekände sin förkärlek för garanterat egna
traditioner – såsom villa-avslutningen.

Ledarskribenten i Kyrkpressens kon-
staterade att ”Halloween utmanar All-
helgona” (4.11.1999) och också många
andra tidningar spekulerade över huru-
vida Halloween kunde karakteriseras
som ett andligt hot.

Har Halloween redan blivit en
tradition?

I tidningsmaterialet från år 2000 kan man
se att Halloween alltmera börjat diskute-

ras i insändarspalterna av privatpersoner
som antingen är oroade eller tilltalade av
den nya festen. Efter några års firande
har det blivit dags att fråga allmänheten
om Halloween redan kan betraktas som
en tradition. Tankarna därom går i sär,
däremot är både yngre och äldre svarare
ense om att alla helgons dag och Hallo-
ween inte får blandas ihop (Nya Åland
3.11.2000).

Halloween har såtillvida etablerat sig i
vårt land att den i likhet med andra års-
högtider årligen uppmärksammas detal-
jerat i medierna. Såsom många andra års-
fester tillskrivs den både positiva och ne-
gativa sidor. Den ses som en ljuspunkt i
novembermörkret, men uppfattas av
många människor också som ett hot. Ho-
tet kan vara religiöst – den allvarsammas-
te helgen i vårt kyrkoår kontrasteras mot
en hednisk karneval. Hotet kan också
vara nationellt. Man värnar om en genuin
inhemsk festflora och nya inslag från
andra kulturer betraktas med misstänk-
samhet. Särskilt fruktar man amerikani-
sering.

Söker man i den finländska folktradi-
tionen kan man nog hitta ingredienser till
alternativa festligheter under årets mör-
kaste tid. Här firades den gamla skörde-
festen Kekri, som markerade arbetsårets
slut och alltså utgjorde ett slags årsskifte.
Med tiden kom Kekri att sammanfalla
med allhelgonadagen. Festen förlorade
sin betydelse som årsskifte och många av
spådomarna och sederna kring den för-
flyttades till jul och nyår. I Savolax och
Karelen trodde man åter att de heliga
martyrerna rörde sig ute allhelgonakväl-
len. De heliga skulle bjudas på mat och
dryck och ges möjlighet att bada bastu
medan gårdsfolket höll sig i stillhet.

Sambandet mellan Halloween och Kek-
ri har noterats i den finska dagspressen
(Hämeen Sanomat 29.10.1999). Den slag-
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Restaurangerna lockar
en vuxen publik med
speciella Halloween-
menyer. Nya Åland
25.10.2000.

kraftiga omformningen av uråldriga
mörka bruk till en modern festsed stödd
av affärsvärlden har dock redan skett i de
anglosaxiska länderna. Det är attraktiv-
are att ta över ”traditionspaketet Hallo-

ween” än att återuppliva redan glömda
inhemska seder.

Det står ännu inte klart hur seden slutli-
gen kommer att utforma sig i vårt land.
Kanske håller sig Halloween kvar i barn-
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domslandet. På vissa håll har barnens go-
distiggande redan vunnit insteg. Högti-
den kan också som i Sverige utvecklas till
en problematisk supfest. Hösten 2001
hölls flera maskerader i studentvärlden, i
skolorna och i det privata i alla delar av
Svenskfinland. Men dagstidningarnas re-
portage vittnar också om att festen fortfa-
rande förändras. ”Halloween-prylar säl-
jer bättre år från år”, berättar ett reporta-
ge från Åland (Nya Åland 31.10.2001). I
samma tidning kan man emellertid läsa
att ett daghem i Mariehamn i år beslutat
fira Halloween för sista gången. Barnen
har blivit skrämda av ceremonierna, och
en del föräldrar har protesterat.

 Bara kontinuerliga undersökningar
kan visa innovationsförloppet för en fest.
Därför blir det hösten 2002 åter dags för
Folkkultursarkivet att ta pulsen på den
finlandssvenska kulturen med frågan
”Firade du Halloween i år?”.

Carola Ekrem

Källor:

SLS 1711 Halloween – en innovation. Carola,
Eva och Leif Ekrem. 1990–2001.
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Folkkultursarkivet ordnade tillsammans
med Finska litteratursällskapet (SKS) en
insamling av krigsminnen med början i
mars 2000. Folkkultursarkivet fick in
sammanlagt 127 svar på svenska. Geo-
grafiskt fördelar sig svaren så att 65 svar
har skickats in från Nyland, 24 från Öst-
erbotten, 16 från Åboland och 5 från
Åland. Resten av svaren är inskickade av
personer bosatta på andra orter och av
sådana som önskat vara anonyma. Majo-
riteten av svararna, 80 stycken, är kvin-
nor. Den äldsta informanten är född år
1907, den yngsta år 1940.

Den sammanlagda textmängden upp-
går till över två tusen sidor. Därtill har fo-
tografier, ljudband, kopior av tavlor samt
en ansenlig mängd bilagor i form av kar-
tor, tidningsartiklar och dokument skick-
ats in.

Man kan urskilja tre kategorier bland
svararna: de som tecknat ner sina krigs-
minnen tidigare, de som första gången
skriver om sina krigsminnen  och de som
skickat in dagböcker och brevväxlingar
skrivna under krigstiden. Till den första
kategorin hör personer som dokumente-
rat sina minnen från kriget främst med
tanke på barn och barnbarn. Ibland är det
en yttre omständighet som pensionering,
flyttning till annan ort eller en nära anhö-
rigs död som väckt behovet att skriva. En
del av dessa hade vid tidpunkten för skri-
vandet färdigt en intresserad läsekrets
medan andra hoppades på att t.ex. barn-
barn, som ännu inte intresserat sig för äm-

Minnesbilder från krigstiden

net, i framtiden ska ha en chans att få veta
vad deras mor- och farföräldrar upplevt.
Svaren i denna grupp är ofta detaljrika och
faktaspäckade och innehållet presenteras
för det mesta i kronologisk ordning.

Till den andra, och största, kategorin
hör de som inte tidigare skrivit ner några
minnen från krigstiden.  Dessa svar präg-
las av spontanitet; många minnen aktua-
liseras i takt med att man skriver. Histo-
riskt vederlagda fakta är inte det vikti-
gaste, utan upplevelserna, det subjektiva.
I den här gruppen presenteras innehållet
oftast tematiskt. I vilken ordning någon-
ting hände är för det mesta mindre vä-
sentligt.

Till den tredje gruppen hör det material
som utgörs av brev och dagböcker. Dessa
skiljer sig från de två föregående i att de
dokumenterar skeenden i samtiden. De
saknar det filter som skapas av ett längre
tidsperspektiv. Att dagböckerna och bre-
ven skrivits så att säga i hjärtat av händel-
serna, ger texterna en stark intensitet. En
intressant, om än liten, undergrupp ut-
görs av dem som i dag kommenterar sina
krigstida brev och dagböcker.

Insamlingen grundade sig inte på en
egentlig frågelista, utan som stomme
fungerade en lista med rubrikförslag. Det
stod svararna fritt att skriva antingen ut-
gående från rubrikförslagen eller om nå-
got helt annat med anknytning till krigs-
tiden. Resultatet har blivit ett glädjande
mångsidigt och rikt material där många
varierande ämnen tas upp. Det går emel-
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lertid att urskilja vissa teman som åter-
kommer oftare än andra. Dessa presente-
ras i det följande.

Vinterkriget bryter ut

Dagen gryr i strålande sol. Men snart går
solen i moln. Ryska bombplan har under
förmiddagen skakat om vardagens Helsing-
fors. Stan surrar av rykten. Vägarna bort
och ut är fyllda av människor på flykt: i last-
bilar, bussar, bilar, på cyklar, promenerande.
Jag rusar mot busstationen. Vill åka hem till
landet, till tryggheten. Men på Simonsfältet
hör jag ett plötsligt smattrande ljud, ser
uppåt, kommer ljudet från Posthusets tak?
Ett våldsamt brak, jag kastas omkull av luft-
trycket, slår mitt knä men lyckas stiga upp.
Springer i riktning mot ett rop ... Jag befin-
ner mig i en portgång vid Simonsgatan. All-
ting gungar omkring mig. Ska stenväggarna
rasa över oss? Vi är många där, det hörs rop,
skrik, gråt. Så plötsligt är det alldeles tyst.
Och småningom – ett gällt ihållande ljud,
signalen för ”faran över”. (Kvinna, födelse-
år okänt)

Den 30 november 1939, den ödesmättade
dagen då vinterkriget bröt ut, hör till de
krigshändelser som så gott som alla skri-
benter beskriver. Det är tydligt att upple-
velsen varit oerhört stark. Man minns ex-
akt vad man gjorde när man nåddes av
budskapet om krigsutbrottet. Man minns
också vad man gjorde innan, vem som
var med och inte minst hur man reagera-
de. Sättet på vilket man skildrar händel-
sen tyder på att det är något man berättat
förut. Berättelsen framskrider kronolo-
giskt och man återger noggrant alla detal-
jer. Ofta övergår man i att skriva i presens
vilket ger berättelsen en förtätad stäm-
ning och stark känsla av närvaro.

Skildringar från fronten

Bland frontskildringarna finns, naturligt
nog, många oerhört dramatiska och tra-
giska händelser beskrivna. Man berättar
om sammandrabbningar, nederlag, ovän-
tade händelser och ”nära ögat”-situatio-
ner. Att se en vän stupa eller hjälpbehö-
vande lida utan att man kan hjälpa, hör
till de upplevelser som djupast etsat sig
in i minnet. Mycket handlar om omänsk-
liga strapatser, rädsla och maktlöshet,
kyla och hunger:

Jag ropade: Vi måste härifrån, ingen av de
våra syns till. Vi drog oss från kullen. Mel-
lan tanksen och fiendens infanteri, ålande,
hörde jag röster som ropade ”stoj”, stanna.
Här fanns fiender och egna, huller om bul-
ler, sårade och stupade. Jag ålade mig fram-
åt mellan fiender och egna, som skrek och
våndades om hjälp. Jag var i en svår situa-
tion och fullständigt maktlös att hjälpa dem
som våndades i sina plågor. Jag ålade slutli-
gen över en väg till ett dike där en gran fått
fullträff av en granat och fallit över diket, tio
meter från den trafikerade vägen. Diket
blev min räddning under en natt och en
dag. Ur min brödväska plockade jag frusna
ostbitar och smulat knäckebröd – med detta
ska jag leva, vem vet hur länge? ... Att för-
klara den känslomässiga upplevelsen är
svårt, jag kände ingen skräck, men kände
hur lätt ett människoliv vägde när männi-
skans ondska får regera. (Man, födelseår
okänt)

Förutom enskilda episoder i samband
med strider och anfall beskrivs andra
umbäranden i soldatlivet. Många led av
hemlängtan och oro för sina anhöriga där
hemma. Att upprätthålla kontakten med
dem upplevdes som ett andrum och varje
brev och paket hemifrån blev en höjd-
punkt. Livet i korsun förmörkades av
trångboddhet, råttor som länsade det be-
gränsade matförrådet och vägglöss som
nattetid antastade de sovande. Överlag
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tycks de begränsade möjligheterna till
renlighet ha upplevts som mycket besvä-
rande, eftersom så många lyriskt minns
hur härligt det kändes att få byta till rena
fottrasor eller hur ett bastubad kändes
som en fest:

Kallare dag efter dag och gemena anfall av
ohyra. Varje natt blir det jakt på ”leidingan”.
Ibland hänga vi ut kläderna i vinterkylan
för att dom små liven ska frysa ändan av sig.
För hygienen behövs en bastu. Vi gingo för
att försöka hitta ett lämpligt litet hus. Vi hit-
tade ett dylikt, timrat, plockade ut allt bråte
och tömde det helt. Sedan var det hästkarl-
arnas tur att ta över, forsla hem timmer,
skaffa bräder till golvet och en plåttunna till
eldstad. Kalas! En afton i ångbad på laven
och ymnigt med vatten. En ljuvlig känsla att
få skrubba sig ren. Därefter den glada sam-
varon vid teet – underbart. (Man f. 1905, ut-
drag ur ett brev från fronten)

Många berättar om den ständiga jakten
efter mat; matransonerna var sällan till-
räckliga. En informant berättar att han en
gång lyckades fånga och slakta en vilse-
sprungen gris och att han ännu kommer
ihåg den härliga smaken av köttet. Nå-
gon berättar om glädjen över att hitta ett
potatisland med ofrusen potatis. De mat-
försändelser som skickades hemifrån var
givetvis mycket efterlängtade. Ibland
sammanslogs innehållet i matpaketen om
man på detta sätt kunde tillaga något sär-
skilt. En skribent berättar om hur han
med några kamrater på detta sätt kunde
ställa till med ett veritabelt plättkalas.

Ytterligare ett återkommande tema är
den ständiga väntan. De kunde gå veckor,
t.o.m månader, utan att någonting speciellt
hände. Ibland kunde hela livet kännas som
en enda lång väntan. Man väntade på or-
der, förflyttning, mat, permission och fram-
för allt fred. Under sådana perioder syssel-
satte man sig med brevskrivning, hantverk
av olika slag, kortspel, sång och musik.

Frontskildringarna ger en rik och
mångfacetterad bild av soldatlivet. Ge-
nom skildringarna  framträder bilden av
ett mikrokosmos där omvälvande hän-
delser varvas med ett mer stillsamt var-
dagsliv. Skildringarna berikas av de talri-
ka, ofta humoristiska, personporträtten
som beskriver överordnade och kamra-
ter. Det kanske mest markanta draget i
dessa skildringar är att så gott som alla
beskriver den starka känslan av gemen-
skap som utvecklades trots, eller tack
vare, alla umbäranden man gick igenom
tillsammans. Under kriget lades i många
fall grunden till ett livslångt kamratskap.
Efter kriget har vapenbröderna samlats
till gemensamma träffar för att minnas.
Det är bara de som varit med som helt
och hållet kan förstå. De vapenbröder
som avlidit minns man med värme och
saknad.

Livet därhemma

I hemmen och i olika föreningars regi till-
verkades varor som behövdes vid fron-
ten. Det stickades sockor, vantar, halsdu-
kar och hjälmskydd som skickades iväg
till fronten efter hand. Både barn, ungdo-
mar och vuxna deltog i arbetet, alla ville
dra sitt strå till stacken. Flera skribenter
berättar om viljan att hjälpa. Arbetet upp-
fattades inte som en uppoffring, tvärtom
berättar många att det kändes som en
fullständig självklarhet att delta. Att arbe-
ta för ett gemensamt mål, för fosterlan-
det, skapade en stark kampanda. Det var
också viktigt för de unga att känna att de-
ras insats verkligen behövs.

Arbetsplikt gällde för skolledig civil
ungdom och innebar varierande arbets-
uppgifter. En del arbetade på barnhem,
någon med att tillverka förnödenheter till
krigssjukhusen. Många tillbringade sina
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Maggie Selin berättar om hur hon som barn upplevde flyg-
larmen i Helsingfors 1944:

På kvällen var det viktigt att göra allt klart för eventuella natt-
liga flyglarm. Kläder skulle läggas fram så att det skulle gå fort
och bekvämt att komma i dem, spelkort, böcker, kanske handar-
beten m.m. plockas fram.

Tvättstugan längst ner i huset hade rustats till skyddsrum.
(Man kan ju undra om de där stöttorna hade hållit ...)

Med nästan det viktigaste för oss skolbarn var i alla fall att
hålla reda på klockan. Om larmet varade över kl. 22 behövde
man inte gå till skolan på förmiddagen följande dag och gick det
över midnatt fick man ledigt hela följande dag!

Jag kan inte minnas att jag skulle ha varit rädd men fortfa-
rande känner jag ett direkt fysiskt obehag när jag t.ex. i TV hör
den stigande och fallande alarmsignalen eller det visslande lju-
det av fallande bomber. Och det är jag säker inte ensam om!

Målning: Maggie Selin, Helsingfors 1944 I, olja på duk.
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skollov på jordbruk. De flesta minns ar-
betet som någonting givande och nyttigt:

Dessa somrar med jordbruksarbete hör till
de bästa i mitt liv – och absolut de finaste
under min ungdomstid. Jag lärde mig häl-
sosamt kroppsarbete, vilket var nyttigt för
en människa i utveckling – och lärde mig ett
liv på naturens och växtlighetens villkor.
Och att förstå hur vi får vår föda. Det födde
stor respekt för bondelivet. (Kvinna f. 1927)

Det som mest präglade vardagslivet var
råvarubristen som tilltog efterhand som
kriget varade. I ett tidigt skede infördes
ransonering på livsmedel, kläder, tvål
och tvättmedel. På många håll uppstod
köer, det byttes kuponger och köpslogs
om ransoner. De som inte led av direkt
hunger besvärades av den ensidiga kos-
ten, som man på alla upptänkliga sätt för-
sökte dryga ut och variera.

Många har detaljerat skildrat varda-
gens jakt på mat och konkret beskrivit
hur man gick till väga för att tillverka
bl.a. olika slag av surrogat. Kaffesurrogat
fick man genom att rosta blandade sädes-
slag, som man kunde blanda ut med ros-
tade rötter av maskros och cikoria. ”Ka-
kao”-pulver gjorde man av torkade och
malda rödbetor och te blandade man till
av t.ex. torkat äpple och blad av hallon
och vinbär. Socker hörde till de livsmedel
som tidigt ransonerades, i stället använ-
des sackarin och olika slag av hemgjord
sirap kokt på sockerbetor eller potatis-
mjöl. Morotsmarmeladen minns många
som en delikatess. Man plockade och
konserverade bär och svamp. Ägg var ett
mycket eftertraktat livsmedel:

Jag minns ägget. Som tack för trädgårds-
hjälp får jag ett ägg, ett alldeles eget ägg; det
sparas ömt långt in på höstkanten. Det har
följt med till staden. Hur ska det nu använ-
das på bästa möjliga sätt? Kokas, stekas,
bakas på ... När äntligen mitt beslut är klart

tar jag fram ägget ur skafferiet för att vispa
det och med lite mjöl och sackarin baka någ-
ra småbröd till hela familjens fröjd. Men:
ack och ve, vilken konstig, otäck, lukt – må-
hända kan jag dämpa lukten/smaken, kan-
ske rentav trolla bort den med en extra ge-
nerös tillsats av kanel? Tyvärr kan ingen ge-
nerositet i världen göra något åt saken. Be-
drövad, chockad ser jag mig tvungen att
lämpa hela småbrödsbakningsförsöket i
slaskhinken. (Kvinna f. 1928)

De som bodde på landet hade det bättre
ställt med livsmedelssituationen. Många
stadsbor hade bekanta och släktingar på
landet som ibland kunde bestå dem med
mat. Flera skribenter berättar om ”svarta
börs”-handeln. Den var givetvis förbju-
den och myndigheterna arrangerade re-
gelbundna razzior bland allmänheten.

Det minutiöst noggranna hushållandet
med livsmedlen fick för många långtgå-
ende följder:

Nödtid, spartid, krig under min barndom
har satt sina spår i hela mitt liv. Jag kan fort-
farande inte kasta bort mat, som blivit över,
utan försöker utnyttja rester i nya rätter.
Torrt bröd kastar jag aldrig bort. Om jag inte
äter det själv ger jag det åt fåglarna. (Kvinna
f. 1939)

Tillgången på tyg och kläder var bristfäl-
lig eftersom importen av dessa låg nere
under krigstiden. Också här var man
tvungen att lita på sin fantasi och påhit-
tighet. Gamla kläder syddes om, man
vände plagg, lappade och ändrade. Skor
och väskor tillverkades av papper. De
som hade möjlighet kardade ull och
spann. Överlag återgick man till självhus-
hållning  på många plan.

Kriget sett med barnets ögon

De som skrivit om sina barndomsupple-
velser under kriget utgör den största
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gruppen bland svararna. Här berättas
bl.a. om rädslan, bombardemangen, skol-
gången och erfarenheterna av att bli
skickad som krigsbarn till Sverige. Ty-
piskt är att speciellt de yngre barnens
upplevelser domineras av starka sinnes-
intryck. Man kan tydligt än i dag återkal-
la lukten av röken som steg ur ruinerna,
hur skolväskan av papper kändes då den
blivit våt av regnet och hur det lät när
snön knarrade under kängorna. Många
skriver om ljudet på alarmsignalen.

Det ljud som ändå för mig, och säkert för de
flesta andra, framkallar de flesta minnena,
var alarmsirenen. Signalen för luftalarm lät
hotfull och hetsande, medan ”faran över”-
signalen var vänlig och befriande, trots att
de gavs med samma alarmsiren. Jag minns
att jag funderade litet över detta faktum –
sirenljudet alltså, men däremot förstod jag
inte, åtminstone inte de första gångerna, att
känna oro över vad som hade hänt under
bombardemangen ... (Man f. 1940)

Bäst minns man alarmen och hur man
mitt i natten blev väckt för att i ilfart rusa
till skyddsrummet:

Jag sov med monokängorna på fötterna och
kläderna, kappan på stolen bredvid, färdig
att springa till källaren om det blev alarm.
Jag var också rädd att pappa skulle bli i his-
sen för han åkte hiss och vi fick för det mes-
ta springa ner för alla trappor från femte
våningen och sedan ytterligare ner i källa-
ren ... Det som var det svåraste var att pappa
låste in oss och vad skulle inte hänt om
bomben träffat vårt hus? ... Det var mycket
ångestfullt när småsyskonen grät och lam-
pan i taket gungade och blinkade och huset
skakade och rappningen föll – jag trodde så
ofta att vi dör och blir under ruiner och
kvävs. Pappa tålde inte gråt – ja, vad fanns
att göra? (Kvinna f. 1935)

Barnen följde noggrant med föräldrarnas
reaktioner. Att också de vuxna var rädda,
var en traumatisk upplevelse:

Bomberna fortsatte falla ... Det blev augusti,
mörkret medförde mörkläggningstvång. I
mörkret på sträckan mellan bastun och hu-
set skapade flammorna som vi såg på him-
len från ett Helsingfors i brand stor ångest.
Där fanns ju mormor! När så mor samlade
oss barn omkring sig och började sjunga
psalmer med darrande stämma, trodde nog
jag att hon visste att bomberna skulle döda
oss alla. (Kvinna f. 1939)

Mycket av det som hände var för barnen
ofattbart. Man lyssnade noga på föräldrar-
nas samtal och försökte bilda sig en upp-
fattning om situationen. Någon minns att
föräldrarna övergick till att tala finska om
de inte ville att barnen skulle förstå vad
de talade om. Mycket snappades ändå
upp och gav upphov till livslånga räds-
lor:

Små barn har långa öron och ingenting und-
gick mig. Jag hörde om brandbomber,
sprängbomber och DESANTER. Ett hemskt
ord. Desanter-ryssar, som kunde smyga
omkring i skogarna, lura i mörkret, dyka
upp mitt på dagen! Grunden lades då till en
livslång rädsla för mörker och i mardröm-
marna stormade ryssar fram i vågor över
åkrarna. (Kvinna f. 1933)

Skolgången påverkades på olika sätt av
kriget. Om det hade varit alarm efter
klockan 22 föregående kväll behövde
man inte gå till skolan under förmidda-
gen. Hade det varit alarm efter klockan
24 var hela följande dag ledig. I de fall där
skollokalen upplåtits för något annat än-
damål än undervisning hölls lektionerna
på varierande platser. Några minns att
undervisningen kunde äga rum på skol-
gården mellan och ovanpå vedhögar. Det
hände också att då en skolas verksamhet
flyttades till en annan skola kunde det
vara så trångt att eleverna var tvungna att
gå i skola i skift. Ibland stängdes skolorna
och några skribenter nämner distansun-
dervisningen som då tog vid. Den skedde
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Barn fäster sig vid andra detaljer än vuxna, visar Maggie Selins
minnesbild från krigsvintern 1944:

När man efter ”Faran över”-signalen kom upp tillbaka i vå-
ningen hittade man – i bästa fall – urblåsta fönster och omkull-
vräkta vitrinskåp med krossat proslin. Vi barn stuvades in i det
enda rum som hade hela fönster och de ”stora” tog sig ett glas
konjak och började städa.

Senare, när vi barn redan evakuerats hos snälla släktingar på
landet, kom mamma och berättade att det hade snöat in och att
hon hade kunnat bygga en snögubbe på pianot!!

Det där tilltalade verkligen 9-åringens fantasi! Vi stod ibland
på balkongen och såg hur himlen i söder färgades röd av ett
brinnande Helsingfors. Men bilden av den lilla snögubben på
pianot var den hon mindes bäst ännu efter nästa 60 år ...

Målning: Maggie Selin, Helsingfors 1944 II, olja på duk.
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genom Hufvudstadsbladet, som publicera-
de uppgifter för eleverna under de perio-
der skolan höll stängt. Undervisningen
kunde också ske per korrespondens ge-
nom att läraren skickade hem uppgifter
till eleverna. Eleverna skickade de slut-
förda uppgifterna tillbaka till läraren,
som returnerade dem korrigerade.

Till skolelevernas uppgifter under kri-
get hörde talkoarbeten av olika slag. Man
plockade bär och svamp och samlade
papper, lump och flaskor. Vad och hur
mycket som samlades in skulle noggrant
redovisas i ett häfte, Ungdomens talkobok,
som delades ut i skolorna. År 1943 starta-
des en kampanj ämnad att intensifiera
skolelevers talkoarbete. Livsmedelssitua-
tionen hade försämrats ytterligare och al-
las insatser behövdes.

 För att talkoarbetet skulle bli mer att-
raktivt bereddes eleverna möjlighet att få
ett talkomärke, som nämnda år hade for-
men av en spade. Spadmärket fanns i tre
valörer: järnspaden, silverspaden och
guldspaden. Arbetsuppgifterna värdera-
des i poäng. Järnspaden fick man efter att
ha arbetat för 10 poäng, silverspaden ef-
ter att ha fått järnspaden och dessutom
samlat 20 poäng och guldspaden efter att
ha erövrat silverspaden samt arbetat för
30 poäng. En poäng fick man t.ex. för åtta
timmars lantbruksarbete, efter att ha
samlat femtio kilo restpotatis, tio kilo ren-
sad svamp, fem kilo färska teblad eller
två kilo rensade maskrosrötter.

De barn som kunde bo kvar hemma
under krigstiden och som varken upplev-
de bombardemang eller några stora för-
luster, berördes kanske inte nämnvärt av
kriget. Desto mer dramatiskt kunde det
vara för dem som blev skickade utom-
lands som krigsbarn. För föräldrarna var
beslutet att skicka iväg sina barn ingalun-
da lätt att fatta. De hade givetvis sina
barns bästa för ögonen och många av

krigsbarnen minns hur föräldrarna måla-
de upp en närapå paradisisk bild av
Sverige. Där var varmt och tryggt, där
fanns choklad och apelsiner. Just choklad
och apelsiner skriver många krigsbarn
om, dessa lyxartiklar blev närapå sinne-
bilden för det nya landet.

Många av mina lekkamrater skickades till
Sverige. Det kom kort till barnträdgården
där de berättade att de mådde bra, och att i
Sverige fanns choklad och apelsiner. När
det blev min tur att resa, förstod jag inte all-
varet i det hela. Mamma kunde dölja sin
sorg, hon ville bespara sitt enda barn krigets
fasor. Först nu som vuxen, förstår jag, hur
det kan ha känts. (Kvinna f. 1934)

De gripande skildringarna om hur det var
att skiljas från föräldrarna berättar att av-
skedsstunden djupast etsat sig in i minnet:

Det var en hemsk känsla att måsta lämna
hemmet och föräldrarna eftersom vi aldrig
varit borta från hemmet tidigare. Hur vi än
bönade och bad så var föräldrarna obevekli-
ga i sitt beslut. Dagen kom då vi skulle resa
... Vi tog farväl av våra föräldrar och tårarna
rann. Det var hemskt att skiljas från dem.
(Kvinna f. 1930)

Några beskriver den strapatsfyllda resan
med långa transporter. T.ex. tågresan från
Åbo till Haparanda tog nästan tre dygn. I
de tredjeklassvagnar man färdades i var
det trångt och toalettarrangemangen
bristfälliga. Mottagandet i Haparanda in-
leddes med avlusning och bastubad, vil-
ket enligt en skribent var välbehövligt.
Att detta mottagande inte för alla barn
kändes trevligt beskrivs av en av svarar-
na som anlände till Haparanda:

I det stora hela tyckte jag och min bror att
resan var spännande. Minns hur vi togs
emot i Haparanda, tyvärr har jag inte så
trevliga minnen av det. Vi behandlades,
som om vi alla hade haft spetälska. Vi sattes
i het bastu och tvättades och skrubbades i
allra högsta grad. (Kvinna f. 1930)
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På grund av att fosterfamiljerna sällan
kunde ta emot fler än ett barn blev syskon
ofta placerade i olika familjer. Detta upp-
levdes som mycket smärtsamt. Efter av-
skedet från hemmet och föräldrarna var
systern eller brodern den enda trygga per-
sonen i en ny och helt främmande miljö.
Krigsbarnsproblematiken har diskuterats
i olika sammanhang. Ofta har de negativa
konsekvenserna av uppbrottet och det
upprivande avskedet från föräldrarna ta-
gits upp. Acklimatiseringen i det nya lan-
det kunde vara svår och inte var återkoms-
ten till hemlandet heller alltid problemfri.
Någon skribent konstaterar emellertid att
man ju inte kan veta hur livet skulle ha tett
sig om man stannat hemma, kanske skulle
man ha råkat ut för långt mer traumatise-
rande upplevelser.

I de svar som kommit in dominerar en
positiv syn på vistelsen i Sverige. Huvud-
sakligen har den upplevts som givande
och ljus. Man fick mat, värme, trygghet
och nya vänner. Några stannade kvar i
åratal också efter att läget i Finland stabi-
liserat sig. Någon bosatte sig permanent i
Sverige. Många har upprätthållit kontak-
ten med ”släktingarna” där. En av dem
som uppskattade vistelsen i Sverige skri-
ver så här:

Jag kom till den underbaraste familj som
tänkas kan. Mina Sverigeföräldrar är borta
sedan länge, men med mina ”syskon” och
deras barn har jag kontinuerlig kontakt.
Man kan säga att mitt lyckligaste krigsmin-
ne var att jag fick komma till en så underbar
familj i Sverige, där jag fick uppleva en hel
familj, vara en del av en hel familj, som upp-
tog mig som sin egen. (Kvinna f. 1936)

En tid av förluster

Ingen kunde undgå att på något sätt
komma i kontakt med döden. Varje stu-
pad soldat efterlämnade någon som sörj-

de: föräldrar, syskon, barn, fästmö eller
fru. Berättelserna av dem som förlorat en
anhörig hör till de mest tragiska. I många
fall blev änkan ensam med små barn, i
vissa fall var hon gravid när mannen stu-
pade. En informant skriver att det inte
går en dag utan att hon tänker på mannen
som stupade. För ett barn var det ofatt-
bart att få höra att pappa inte mera kom-
mer hem.

Att se prästen närma sig kunde betyda
det värsta. Någon skriver om hur gast-
kramande hemskt det var på landsbyg-
den när prästen kom till byn där alla kän-
de alla. Då visste man att en bekant eller
anhörig stupat.

Kriget innebar också andra slag av för-
luster. För många skribenter sammanföll
krigsåren med den bästa ungdomstiden.
Några tycker att deras ungdom gick för-
lorad på grund av kriget. Ungdomstiden,
som borde ha varit en glad och bekym-
merslös tid, ersattes av rädsla och ranso-
nering. Att så många framtidsplaner
skrinlades och så många drömmar gick i
kras känns bittert.

Men det finns också de som tycker att
krigstiden förde något positivt med sig
för dem som var unga:

Överhuvudtaget var vår ungdomstid bra på
det sättet att det fanns verksamhet för oss
helt naturligt tillsammans med vuxna och
även på eget ansvar. Det borde inte behövas
krig för att unga skall känna att de behövs.
Där vi placerades skulle vi uträtta det som
väntades av oss, vi skulle visa egna initiativ
och vara pålitliga. Mitt i detta fanns kamrat-
skap och trevligt umgänge också över ål-
dersgränserna. (Kvinna f. 1927)

Kriget blev vardag

Kriget hotade existensens grundvalar. Att
få äta sig mätt, klara kylan, bemästra sin
oro, kort sagt att överleva, var ingen
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självklarhet. Eftersom kriget varade i fle-
ra år och ingen kunde förutspå när det
kunde slutas fred, var man tvungen att
anpassa sig så gott det gick. För dem som
inte låg vid fronten fortsatte vardagen,
om än i skuggan av kriget. Man strävade
efter att försörja sig, man gifte sig, upp-
fostrade barn, skötte hushållet. Någon av
skribenterna förundrar sig över hur livet,
trots alla vedermödor, kunde kännas så
vardagligt. Fast alla naturligtvis längtade
efter fred levde man en dag i sänder utan
större framtidsplaner.

Det är inte många som explicit funderat
kring vilken betydelse krigsåren haft för
deras fortsatta liv. Man har beskrivit
krigsåren som en parentes, en ond dröm
som inte förtjänat att bli hågkommen. Det
finns ändå de som tycker att krigstiden
också gett dem någonting gott och värde-
fullt:

Förnöjsamhet och förmåga att glädjas över
det man har är gåvor, som jag tror att krigs-
åren med allt sitt elände gett mig och som
jag gärna skulle ge vidare till dagens ungdo-
mar. (Kvinna f. 1929)

Svaren utgör ett mångsidigt och rikt ma-
terial. Skribenterna har frikostigt delat
med sig av sina minnen, i många fall
tunga och svåra. En del konstaterar att
det länge var så gott som tabubelagt att
tala om kriget och tycker att deltagandet i
insamlingen haft en närapå terapeutisk
funktion. Många börjar sitt bidrag med
att anspråkslöst säga att de egentligen
inte har något av värde att berätta. Ändå
har varje bidrag varit intressant, läsvärt
och tankeväckande. Folkkultursarkivet
tackar hjärtligt alla dem som deltagit i in-
samlingen och på detta sätt varit med om
att skapa ett unikt material.

Ingalill Ihrcke-Åberg

Följande personer tilldelas
bokpris:

Leif Ahrner, Korsholm
Thor Antas, Hindersby
Anita Baarman, Helsingfors
Lena Backman, Pargas
Lennart Carlsson, Falkenberg, Sverige
Johan Duvnäs, Terjärv
Aslög Forsman, Larsmo
Lilli Fröberg, Sjundeå
Brita von Haartman, Helsingfors
Senni Häggström, Vasa
Gunvor Laitinen, Helsingfors
Else-May Sjöberg, Helsingfors
Brita Stenberg, Karleby
Erik Söderling, Karis
Eva-Brita Uthardt, Övermalax

Fem bokpris har dessutom
lottats ut. De  tillfaller:

Ernst Ekholm, Helsingfors
Lars Husberg, Lappträsk
Birgit Lohikari, Borgå
Gunvor Sandell, Vasa
Thea Åkerlund, Esbo
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Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i mitten
av september och bokmässan i Helsingfors
i slutet av oktober markerar på varsitt sätt
hösten och dess bokutgivning. Den ena
mässan etablerad och kvalitativt trygg, den
andra ny och öppen för alla möjligheter.
Svenska litteratursällskapet hade en synlig
position på bägge mässorna.

Den nödvändiga grannen

Bokmässan i Göteborg arrangerades den
13–16 september 2001 för sjuttonde gång-
en. Den har med åren blivit en viktig mö-
tesplats för den nordiska litteraturen. Fin-
land – huvudsakligen den finlandssvens-
ka litteraturen – fanns på plats med en re-
dan beprövad gemensam avdelning kal-
lad Finlandsmontern. Tio utställare, främst
förlag, men också organisationer och säll-
skap, ställde ut på en ca 100 m2  stor yta.

Invid avdelningen fanns som förut den
finlandssvenska Arenan, som bjöd på litte-
rärt program från morgon till kväll alla
fyra mässdagar. Programmet annonsera-
des i mässkatalogen, som har en upplaga
på hela 340 000 exemplar. Annonsen bi-
drog till att publiken i högre grad än tidi-
gare hittade till Arenan. Sålunda hade alla
42 författarsamtal och intervjuer på den
lilla scenen sin givna publik. Utbudet be-
stod av såväl diskussioner med historisk
anknytning som samtal kring nya böcker.

Dessa bestående tillfälligheter
Randanteckningar från två bokmässor

Den rikssvenska läsekretsen fick inled-
ningsvis en snabbrepetition i Finlands
historia då professor Henrik Meinander
på de givna tjugo minuterna lyckades
sammanfatta tusen år av vår historia; en
redogörelse sannerligen i ”ett nötskal”.
Henrik Meinander presenterade också
sin nya bok om Finlands närhistoria, Den
nödvändiga grannen, och samtalade med
förre statsarkeologen Carl Jacob Gard-
berg om historiska byggnader i Finland.

Ett något annorlunda samtal fördes
mellan två lyriker ur olika generationer,
Claes Andersson och Katarina Gäddnäs.
De möttes för första gången, men fann
genast en gemensam ton i den ”gränslösa
lyriken” och fann bl.a. att bägge skildrat
undervattensvärldar i sina dikter. Katari-
na Gäddnäs fungerade även, tillsammans
med redaktör Anna Dönsberg, som scen-
värdinna och intervjuare.

Tove Janssons bortgång i somras föran-
ledde program till hennes minne. Skåde-
spelaren Birgitta Ulfsson samlade en stor
åhörarskara när hon berättade personliga
hågkomster om konstnären Tove Jansson
som en som var ”så mycket mer än Mu-
mintrollens mamma”.

Synlighet på andra estrader

Både äldre och nyare finlandssvensk lit-
teratur presenterades också i paneldis-
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kussioner i mässans stora salar och semi-
narieutrymmen. I en diskussion rubrice-
rad ”Bortglömda finlandssvenska klassi-
ker möter sentida flanörer” samtalade
författarna Claes Hylinger (Göteborg)
och Kjell Westö (Helsingfors) samt littera-
turforskaren Massimo Ciaravolo (Mila-
no) med författaren Heidi von Born om
Helsingfors som litterär miljö och om den
klassiska dagdrivarlitteraturen med Ru-
nar Schildt i spetsen. Publiken fick dels
en lektion i finlandssvensk litteraturhis-
toria men också bekräftelse på att Hel-
singfors fortfarande är en inspirerande
litterär miljö.

Litteraturvetaren Massimo Ciaravolo
från universitetet i Milano var av Svenska
litteratursällskapet inbjuden till mässan
även för att berätta om sin ifjol utkomna

studie En ungdomsvän från Sverige. Om
mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk i
Finland 1895–1920. Boken väckte ett så
stort intresse att alla de exemplar Svenska
litteratursällskapet hade med sig till mäs-
san såldes slut.

Överhuvudtaget var publikströmmen
till Finlandsmontern och intresset för vår
litteratur större än förut. Detta kan nog
både ses som resultatet av att samarbetet
mellan de finlandssvenska utställarna va-
rit gott, och att idén, som under flera års
tid arbetats in, om att ha ett eget litterärt
program invid avdelningen, nu nått även
den rikssvenska mässbesökarens medve-
tande. Det var en samling nöjda utställare
som åkte hem.

Litteraturvetaren Massimo Ciaravolo intervjuas av Anna Dönsberg på den finlandssvenska Arenan på bok-
mässan i Göteborg. Foto: Bettina Wulff.
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Ny satsning

En och en halv månad senare, den 25–28
oktober, var det dags för den första bok-
mässan i Helsingfors. Arrangör var Fin-
lands Mässa, platsen Mässcentrum i Öst-
ra Böle. Eftersom SLS hade åtagit sig att
bära det tekniskt-administrativa ansvaret
för den finlandssvenska synligheten ock-
så på den här mässan, sköttes mycket av
det förberedande arbetet på Riddarega-
tan. Svenska litteratursällskapet var ock-
så med som finansiär tillsammans med
Föreningen Konstsamfundet, Sparbanks-
stiftelsen i Helsingfors och Svenska kul-
turfonden.

Planeringen sattes igång redan i våras. I
ett tidigt skede beslöt man att samla de fin-
landssvenska utställarna på en gemensam
avdelning. Den finlandssvenska boken blev
namnet på avdelningen, som gick i de fin-
landssvenska färgerna rött och gult. En
egen boklogo skapades i samråd med en
reklambyrå. Den användes sedan i mark-
nadsföring, i annonser och på själva avdel-
ningen och prydde även de bokmärken
som specialbeställdes till mässan.

Sammanlagt 20 utställare, förlag, säll-
skap, organisationer, högskolor och ett
par boklådor ställde ut i egna montrar på
den gemensamma avdelningen, som
hade en utställningsyta på 282 m2. Varje
utställare beslöt själv om storleken och

inredningen i sin monter, gemensamt var
den grannröda mattan, de gula väggarna
och skyltningen. Avdelningen var stilig,
inbjudande och framförallt synlig. Under
pågående mässa blev avdelningen ett
slags finlandssvenskt litterärt rum där så-
väl utställare som besökare trivdes.

Blandat program

De goda erfarenheterna av en egen scen
invid avdelningen på bokmässan i Göte-
borg utnyttjades även här. Den 20 m2 sto-
ra scenen, av mässan döpt till Edith Sö-
dergran-scenen, bjöd på inalles 50 pro-
gram under de fyra dagar bokmässan på-
gick.

Också på den här scenen varvades lär-
da diskussioner om pilgrimsfärder, det
ryska i Finlands historia och kulturkrock-
ar med nyskriven dikt av äldre och yngre
lyriker. Författaren Bo Carpelan, som fi-
rade sin 75:e födelsedag samma dag mäs-
san öppnades, uppträdde på Edith Sö-
dergran-scenen i egenskap av ”ord-
knapphetens mästare” i ett samtal med
goda vännen Birgitta Ulfsson. Edith Sö-
dergran-scenen hade en talrik publik hela
tiden, vid vissa framträdanden rådde stor
trängsel. Scenen gästades även av den
svenske historikern Peter Englund och de
ryska författarna Nina Sadur och Ljudmi-
la Ulitskaja.

Svenska litteratursällskapet hade till
bokmässan inbjudit litteraturprofessorn
Torsten Pettersson, som, utgående från
sin bok Gåtans namn. Tankar och känslor hos
nio finlandssvenska modernister, diskutera-
de varför den finlandssvenska modernis-
men var banbrytande i Norden. Intervju-
are på Edith Södergran-scenen var Kata-
rina Gäddnäs, också på den här mässan
engagerad tillsammans med Anna Döns-
berg.

En gemensam logotyp skapades för de finlands-
svenska utställarna på bokmässan i Helsingfors.
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De mera faktabetonade programmen
hade i huvudsak placerats på andra estra-
der. Bland annat diskuterade professor
Lars Huldén bynamn tillsammans med
docenterna Ritva Liisa Pitkänen och Peter
Slotte utgående från sin nya bok om de
finlandssvenska socken- och bynamnen.
Fil.mag. Derek Fewster föreläste om den
populariserade bilden av fornhistorien i
Finland 1905–1945 och visade diabilder
som illustrerade visionen av ett forn-
finskt ”skogsimperium” och en kustbun-
den ”vikingabygd”.

Bokmässan hade också ambitionen att
erbjuda program för skolungdom. Därför
var programmen på torsdag och fredag
förmiddag riktat till dem. På Edith Söder-
gran-scenen intervjuade högstadieelever

Professorerna Henrik Meinander och Matti Klinge diskuterar med publiken efter sitt gemensamma framträ-
dande på Edith Södergran-scenen på bokmässan i Helsingfors. Foto: Janne Rentola.

författarna Yvonne Hoffman och Irmelin
Sandman-Lilius om utmaningarna i att
skriva för unga läsare, och Marianne
Backlén mötte gymnasieleever i ett sam-
tal om det mångkulturella i hennes nya
bok Karma. Svenska modersmålslärarför-
eningen i Finland hade tillsammans med
sina finska kolleger utarbetat ett slags
bokorientering för skolungdom, ”Kurs
på boken”.

Kärlek på finlandssvenska

I samband med bokmässaorna i både Gö-
teborg och Helsingfors arrangerades på
kvällstid en musikalisk kavalkad, där
den finlandssvenska kärleksvisans histo-
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ria och utbredning presenterades i ord
och toner. Fil.dr Ann-Mari Häggman,
som sammanställt programmet, berätta-
de informativt anekdotiskt om hur och
var våra käraste visor uppkommit. Klas-
siska, både äldre och yngre visförfattare
presenterades, såsom Zachris Topelius,
Jarl Hemmer, Lars Huldén, Bo Carpelan,
Bengt Ahlfors och Tove Jansson.

Ett urval av de kändaste visorna tolka-
des av Annika Hultman, Patricia Berg-
roth och Thomas Lundin. För de musika-
liska arrangemangen svarade Mika Wes-
terlund, som även fungerade som kapell-
mästare och pianist. Övriga musiker var
cellisten Johan Carlsson och klarinettiste-
rna Markku Luuppala (i Göteborg) och
Marko Portin (i Helsingfors). I Helsing-
fors medverkade även Clas Zilliacus med
uppläsning.

Bägge kvällarna avslutades program-
met med Birgitta Ulfsson, som ackom-
panjerad av sin pianist Lowe Pettersson
mindes Tove Jansson. Personliga minnen
varvades med Erna Tauros klassiska mu-
minsånger, som kommit till på beställ-
ning av Vivica Bandler för den rikssven-
ska publiken. När Birgitta Ulfsson sjöng

Lilla Mys visa var hon lilla My, däremel-
lan Misan eller teaterråttan Emma. Som
final sjöng Birgitta Ulfsson den i tiderna
för Lilla Teaterns invigning komponera-
de visan ”Konstberiderskan”.

Upptäckter och ögonblick

En bokmässa är inte bara ett kommersi-
ellt spektakel med trängsel, köer och hög-
ljudda mikrofoner. När den är som bäst
fungerar den som introduktör till någon-
ting nytt, som en upptäcktsfärd i ordets
och textens värld. En bokmässa är också
ett möte mellan författaren och läsaren;
människor vill se sin favoritförfattare el-
ler upptäcka ett nytt författarskap genom
att uppleva människan bakom orden. Då
inspireras man ofta även att inhandla bo-
ken; en korrelation som var väldigt tydlig
på höstens bägge bokmässor.

Och i bästa fall har man upptäckt nå-
gonting alldeles nytt, och då har, för att
låna en rad ur Bo Carpelans nya diktsam-
ling, tillfälligheten blivit bestående.

Bettina Wulff
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Advokaten och författaren Christer
Boucht från Vasa har verkat som kommu-
nalman och politiker, i flera repriser har
han varit medlem i stadsfullmäktige och
stadsstyrelsen i Vasa. Han har också varit
ordförande för fullmäktige. I 56 år har
han även varit ordförande för Krigsinva-
lidernas brödraförbunds Vasadistrikt.
Genom dessa uppdrag är han välkänd
och uppskattad på hemmaplan i Öster-
botten, men för den stora allmänheten
har han blivit känd genom sina närapå
trettio resor i arktiska trakter och genom
sina många böcker som bland annat
skildrar resorna och upplevelserna från
dem. Christer Boucht har beskrivits som
mannen som trivs bäst med rimfrost i
skägget, en resenär på skidor, en mo-
tionsåkarnas globetrotter och Österbott-
ens och kanske hela Finlands mesta ark-
tiska resenär. Mannen som njuter, inte li-
der, av arktiska sjukan.

Sammanlagt har Christer Boucht till-
bringat tre år i arktiska trakter och allt
började 1964 då han läste en artikel om en
man som efterlyste sällskap för en resa
över Grönland. Christer Boucht anmälde
sig genast som intresserad och det var
upptakten till tre decennier av resande i
arktiska områden. Skidfärden med hund-
spann över den grönländska inlandsisen
1966, som även var den första finska ark-
tiska expeditionen, var Christer Bouchts
första långresa, men efter den blev det
nästan en resa per år och något år även
två resor.

Christer Boucht – polarfararen
Utställning i sällskapets hus

Resorna har gått till Yukon- och Nord-
västterritorierna i Canada, till Grönland,
Alaska, Island, Magnetiska nordpolen,
Antarktis och Sibirien. Det har varit vand-
ringar med ryggsäck i berg och på snö,
skidfärder med hund och släde över land
och isar och kanotfärder längs floder. Det
kan låta våghalsigt och äventyrslystet,
men målsättningen med resorna har alltid
varit att få vara ute i naturen och att leva
på naturens villkor liksom urbefolkning-
en. Christer Boucht vill alltid påpeka att
han inte har strävat efter att ha bråttom el-
ler efter att uppnå sportsliga prestationer.
Inte heller har målet varit att vara med om
äventyrs- och strapatsfyllda upplevelser.

Sina reseminnen, upplevelser och mö-
ten med människor har Christer Boucht
skildrat i flera böcker. Fjorton av de sex-
ton publicerade böckerna har sin ut-
gångspunkt i resorna. Flertalet av dem är
reseskildringar, men några har även en
dokumentär bakgrund och handlar
bland annat om emigranters och lands-
mäns märkliga livsöden.

I november i år fyllde Christer Boucht 90
år och Svenska litteratursällskapets arkiv
vill uppmärksamma honom genom att
visa en utställning med plock ur hans ar-
kiv, som sedan 1995 bevaras i Historiska
och litteraturhistoriska arkivet. Arkivet
är omfattande och innehåller korrespon-
dens och manuskript samt handlingar
med anknytning till de olika arktiska ex-
peditionerna, bl.a. handlingar rörande
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förberedelser inför resorna, loggböcker
skrivna under resorna samt fotografier
och smalfilmer från resorna.

Christer Boucht brukar säga att han av
sina resor haft trefaldig glädje. Det har
varit lärorikt att i detalj förbereda dem, en
upplevelse att genomföra dem och trev-
ligt att skriva ner reseminnen när han
kommit hem. Utställningen ”Christer
Boucht – polarfararen” tar fasta på polar-

Grönländaren Akumalik, iklädd jaktdress av is-
björnsskinn, och andra bybor vid en liten stuga i
byn Herbertö väster om Qaanaaq på Grönland
1977. (SLSA 1008)

resorna och vill genom att visa fotografier
och handlingar i arkivet förmedla denna
trefaldiga glädje.

Utställningen visas i Svenska litteratur-
sällskapets hus på Riddaregatan 5 i  Hel-
singfors fram till 15.3.2002 och i utvidgad
form i Vasa landsarkiv på Smedsbyvägen
2 i Vasa under perioden 10.4.2002–
14.6.2002.  Utställningen är öppen för all-
mänheten. Välkommen!

Pamela Gustavsson

Christer Boucht har matpaus under en skidfärd
från byn Aklavik i Canada till Kaktovik i Alaska
1984. (SLSA 1008)
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Åt Konung Gustaf III – lagstiftare, segervin-
nare, fredens återställare, af Stockholms bor-
gerskap, MDCCXC – så står det på stenfo-
ten till Gustaf III:s staty i Stockholm invid
det kungliga slottet. J.T. Sergels staty av-
täcktes den 24 januari 1808, sexton år ef-
ter kungens död. Årtalet i inskriptionen
är ändå 1790, året för freden i Värälä som
slöts efter två år av krig mellan Sverige
och Ryssland. Planeringen av statyn in-
leddes under kungens överinseende
strax efter kriget.

Statyn restes på den plats där Gustaf III
hade stigit i land år 1790 vid sin åter-
komst från krigets och fredens scener i
Finland. Statyns Gustaf räcker med ena
handen fram en olivkvist, i den andra,
som ännu styr ett roder, håller han en se-
gerkrans. Epiteten lagstiftare, segervinnare
och fredens återställare hänvisar således i
glorifierande form till Gustaf III:s insatser

Politiska ceremonier och
symboler hos Gustaf III

under det ryska kriget 1788–1790. Kung-
en genomdrev den s.k. förenings- och sä-
kerhetsakten 1789, han vann segrar till
lands och till sjöss, och han återställde
slutligen freden år 1790.

Inskriptioner av det här slaget är snara-
re retoriska än mimetiska till sin karaktär
och epiteten är ofta mer än rent beskri-
vande. De begrepp som har valts att pry-
da och förklara Gustaf III:s staty är starkt
symbolladdade och bär ett mera djupgå-
ende moraliskt-politiskt och heroiskt
budskap om kungen, äran, kriget och fre-
den, som äger relevans inte endast för det
ryska krigets tid, utan för Gustaf III:s hela
regeringstid. I orden koncentreras Gustaf
III:s version av sin regering. Så här skulle
han uppfattas, inte endast som en teater-
och tjusarkung. Tillsammans med statyns
visuella metaforer – segerns lagerkrans,
fredens olivkvist, rikets roder m.m. – bil-
dar monumentet en helhet av tecken och
koder som kräver tolkning.

Den här typen av politisk symbolik och
retorik utgör ett mycket intressant forsk-
ningsfält. Hur kan man tolka budskapet i
ett tal, en pjäs, en målning eller en bygg-
nad? Varifrån härstammar de politiska
symbolerna och formerna och hur använ-
des de i det gustavianska Sverige? I min
avhandling studerar jag framför allt re-
presentationen av kungen och iscensätt-
ningen av Gustaf III i olika kungaroller:
kungen som far för sitt folk, som en rätt-

Henrika Tandefelt tillträdde som fors-
kare inom Nämnden för historieforsk-
ning vid Svenska litteratursällskapet
den 1 augusti 2001. Under de kom-
mande tre åren kommer hon att arbeta
med sin doktorsavhandling, som be-
handlar politiska ceremonier och sym-
boler i Gustaf III:s Sverige och har ar-
betsrubriken ”Fäderneslandet – poli-
tiska och vittra ämnen hos Gustaf III”.
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Bildhuggaren Johan Tobias Sergels staty av Gustaf
III avbildar kungen som en Apollo di Belvedere
klädd i svensk uniform. Foto: Henrika Tandefelt.

vis lagstiftare och reformator, som tapper
krigshjälte, som vitter man av värld. Gus-
taf III var en begåvad talare som hade fått
en gedigen retorisk skolning. Till detta
kom en dramatisk begåvning och ett int-
resse för teater som författare, regissör
och skådespelare. Mitt intresse ligger
ändå inte i att tolka Gustaf III:s roller ut-
gående från hans personlighet, som en
psykologisk egenhet, utan syftet är att
placera kungens offentliga roller i ett idé-
historiskt sammanhang.

Iscensättningen av monarken handlar å
ena sidan om politik och maktutövning.
Allegorin, ceremonin och det teatrala ele-
mentet i de tidigmoderna monarkernas
verksamhet är inte endast ett sätt att mas-
kera makten, utan är i sig ett sätt att rege-
ra: ”den ståt och glans som omger kungar
utgör en del av deras makt”, skrev Mon-
tesquieu (le faste et la splendeur qui environ-
nent les rois font une partie de leur puissan-
ce). Å andra sidan handlar iscensättning-
en av det kungliga om uttryck för verkli-
ga rådande ideal och föreställningar om
hur en god furste eller furstinna skulle
agera och regera. Den klassiska och mo-
derna historien, litteraturen och morallä-
ran innehöll ett outsinligt förråd av exem-
pel på goda och dåliga furstar, på rättrå-
diga lagstiftare, tappra härförare, visa
patriarker och fromma ledare.

Kungen definierades och framställdes i
relation till sina undersåtar, till det svens-
ka riket, omvärlden, eftervärlden etc. i
olika medier, inte bara i tal och skrift (tal
och orationer, tidningspress, tillfälles-
diktning och andra trycksaker), utan ock-
så i aktion (ceremonier, teaterpjäser, tor-
nerspel, krig), i bild (målningar, medaljer,
gravyrer) och i skapandet av offentliga
miljöer (stadsplaner, byggnader, interiör-
er, statyer). De här olika materialtyperna
och texterna kan belysa varandra på ett
spännande sätt. Tal, handling, konst och

arkitektur bildar en väv av betydelser och
texter. Ett tornerspel på slottet Ekolsund
är underhållning för hovet men säger
också en hel del om kungens syn på
adelsmannens roll, på kriget och histori-
en. Instiftandet av en hovrätt i Vasa av-
speglar Gustaf III:s ambitioner att tilläm-
pa upplysningsfilosofernas idéer om lag
och rätt, men det skvallrar också om hans
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skickliga användning av historien och
svärmande för namnet Vasa.

Min undersökning utgör ett slags poli-
tikens kulturhistoria. Den gustavianska
tidens politik studeras utgående från be-
grepp som representation, teatrikalitet,
iscensättning. Begreppet politisk kultur
har under de senaste åren dykt upp som
ett komplement till den traditionella poli-
tiska historien, som ofta har koncentrerat
sig på politiska beslut, riksdagar, konsel-
jer, diplomati, maktförhållanden, ekono-
miska omständigheter, ideologiska mot-

stridigheter, pamfletter och traktater. Den
politiska kulturen har definierats som de
spelregler, normer och beteenden som
formar relationen mellan styrande och
styrda i ett samhälle. Begreppet politisk
kultur öppnar politikens historia för nya
forskningsfält och källtyper. Ceremonier,
symboler, kulturella koder och normer,
konst, fester, etikett och kläder kan ge en
fruktbar djupdimension åt synen på poli-
tik.

Henrika Tandefelt

Ornament med Gustaf III:s monogram ovanför huvudingången till Vasa hovrätts gamla byggnad från 1796.
Hovrätten grundades av Gustaf III 1776. Byggnaden är i dag Korsholms kyrka. Foto: Henrika Tandefelt.
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Författaren Irmelin Sandman Lilius (f.
1936) förknippas framförallt med Tula-
vallkrönikan, den långa svit där den fikti-
va småstaden Tulavall utgör scenen. När
forskare och kommentatorer beskrivit
Tulavall är det framför allt blandningen
av vardagsrealism och fantastiska inslag
som framhållits. Användningen av my-
ter, sagor och folktro har också uppmärk-
sammats, liksom de olika tidsplanen.

På ett mera konkret plan ses Tulavall-
krönikan som en socialhistorisk skild-
ring, med ett engagemang för 1800-talets
små och svaga människor i Fattigfinland.
Man pekar också på engagemanget för
naturen och miljön: brott mot naturens la-
gar är det största brottet i Tulavallvärl-
den. Författarskapet beskrivs som sär-
präglat och kompromisslöst. I någon mån
har vad man uppfattat som en idyllise-
ring av småstaden och en idealisering av
det förflutna kritiserats.

Den här så att säga konventionella bil-
den av Tulavallkrönikan sätter in Tula-
vallandskapets karaktäristiska uttryck i
en idéverklighet med mystiska och ma-
giska inslag. I den avhandling kring Tula-
vallkrönikan jag arbetar med prövar jag
en annan infallsvinkel än den filosofiska.
Min hypotes är att ett väsentligt syfte i
krönikan är att gestalta en emotionell
verklighet.

I Finlands svenska litteraturhistoria (2000)
strukturerar Maria Nikolajeva Tulavall i
förhållande till ett annat finlandssvenskt
litterärt landskap, Mumindalen. Bland

Det övergivna barnet i Tulavall

skillnader och likheter hon nämner sak-
nas det jag ser som den grundläggande
tematiska skillnaden. Mumindalen är ju
den lyckliga, förenade familjens dal. Tu-
lavall däremot ter sig som den oåterkalle-
ligt splittrade familjens landskap. Upp-
räkningen av Tulavallkaraktäristika ovan
vill jag komplettera med det återkom-
mande motivet barn som överges av sina
föräldrar. Det uppträder i krönikan hos
olika protagonister, i olika varianter och
på olika tidsplan, i själva verket så ofta att
jag tycker mig här se ett grundläggande
tema. Min ovannämnda hypotes kan allt-
så preciseras till att ett viktigt syfte i Tula-
vallkrönikan är att gestalta det övergivna
barnets existentiella landskap.

Motivet det övergivna barnet ter sig
som markören för en textens inre verklig-
het, som utvecklar sig under textens yt-
plan och som problematiserar frågeställ-
ningen om det övergivna barnet ur ett
livsperspektiv. Jag kallar denna textens
immanenta struktur för det övergivna
barnets tematik. I min avhandling belyser
jag i en tematisk analys denna tematik i
Tulavallkrönikan, hur den gestaltas och

Charlotta Ödman är forskare inom Lit-
teraturvetenskapliga nämnden vid
Svenska litteratursällskapet från 1.8.
2001 till och med 28.2.2002. Hon skri-
ver på en avhandling om det övergiv-
na barnets tematik i Irmelin Sandman
Lilius’ Tulavallkrönika.



50

vad den innehåller. I detta skede har jag
särskilt fokuserat trilogin Fru Sola (1969–
1971) och romanen Mattan från Kars
(1989).

Att belysa det övergivna barnets tematik
handlar långt om att försöka se en intrig
som snarare finns visualiserad än verbali-
serad i texten. En läsanvisning som ISL
själv tillhandahållit utgör något av en
grundsten för min tolkningsmodell. Be-
träffande sin roman Mattan från Kars
(1989) säger hon i en intervju: ”För att få
fram känslor måste man använda symbo-
ler.” Repliken pekar på det emotionella
syftet och antyder också textens ”kod”: att
man måste se bakom bilderna. Den tema-
tiska analysen har framstått som en me-
ningsfull metod för detta. Jean-Pierre Ric-
hard, en av den tematiska kritikens för-
grundsgestalter, har definierat som inter-
pretens uppgift att söka ett infraspråk,
dvs. bryta upp textens (bedrägliga) yta för
att hitta ett andra, sannare djup. Jag har
formulerat begreppet den gestaltade intri-
gen som ett arbetsverktyg för att läsa Tula-
vallkrönikans ”infraspråk”.

På vandring i existentiella landskap: Silja och Sis-
sela i trilogin Fru Sola (lilla bilden) och Anna-
Lina och Demyun i Mattan från Kars. Illustratio-
ner av författaren Irmelin Sandman Lilius.

Den gestaltade intrigen byggs upp av
en omfattande repertoar berättartekniska
verktyg, såsom fantasyinslag, metaforer,
symboler, parallell- och spegelhandling-
ar, -motiv och -personer, återkommande
eller särskilt pregnanta detaljer etc. Dessa
bildar ett mönster som berättar en annan
historia än den som intrigen på ytplanet
anför. Det är här jag tycker mig se det
övergivna barnets tematik. Konturerna
för tematiken kunde tecknas som så: även
om den är kopplad till konkreta övergi-
vanden i texten, tycks det egentliga över-
givandet ske på ett annat plan, i det att
barnets väsen inte respekteras, dess be-
hov inte tillgodoses. Det livshot som do-
minerar tematiken gäller identiteten sna-
rare än den fysiska överlevnaden. Och
som ovan redan nämndes är det övergiv-
na barnet en existensform som problema-
tiseras ur ett livsperspektiv.
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Jean-Pierre Richard har konstaterat att
interpreten visserligen med tålmodig läs-
ning kan nå verkets dolda visioner, men
att den litterära tolkningen aldrig kan bli
annat än partiell, hypotetisk och proviso-
risk. Jag hoppas i min avhandling i alla
fall kunna visa på Tulavallkrönikans lad-
dade undertext. Den gestaltade intrigens
infraspråk förefaller kunna ställa kröni-
kan i ny belysning. Småstadsidyllen
framstår närmast som den bedrägliga
ytan i Richards mening. Tulavallkröni-
kans karaktäristika, som de olika tidspla-
nen, de små människorna som är offer för
maktspel och brotten mot naturens lagar,
får en speciell betydelseladdning sedda

ur det övergivna barnets perpektiv – och
varför inte den idealisering av det förflut-
na som kritiserats.

Det övergivna barnets tematik är cen-
tral också i ISL:s självbiografiska utgåvor,
till exempel i Hand i hand (1996). Men det
är inte det självbiografiska perspektivet
som jag fokuserar. Mitt intresse för te-
mats gestaltning och innehåll i Tulavall-
krönikan sträcker sig snarare utåt, mot
samhället. Konstnärliga gestaltningar av
vår kulturs förhållningssätt till barnen,
och effekterna av det, förefaller mig vara
viktiga bidrag i samhällsdebatten.

Charlotta Ödman

I de omfattande kontakterna mellan finskt
och svenskt (kultur, språk, geografiska
områden, länder) har det svenska genom
tiderna varit dominerande, med undantag
av en kort period av kontakt mellan
svenskt och finskt inom nationalstatssys-
temet Finland (ca 1920–2000). Även under
denna period var svenskans relativa bety-
delse större än dess befolkningsmässiga
proportion. Under nationalstatsepoken,
som enligt olika teorier varade från mitten
av 1800-talet till ca 1980, kom en stor del av
kontakterna mellan svenskt och finskt
också att gälla formella internationella kon-
takter mellan länderna Sverige och Fin-
land. Även dessa internationella kontakter

Samverkan mellan finskt och
svenskt i ”den globala epoken”

karakteriserades av en asymmetri där det
svenska var dominerande.

Vi befinner oss för närvarande i början
på en ny period, som av bl.a. Martin Al-
brow har kallats för den globala epoken
(Martin Albrow: The Global Age. State and
Society Beyond Modernity, 1996). Den nya
perioden karakteriseras av transnationella
sociala kontakter, processer vilkas utform-
ning inte bestäms av staters konkreta in-
blandning eller inflytande. Det transnatio-
nella skär tvärs över nationalstatsgränser-
na och staten behöver inte alls beröras av
fenomenet. Aktörer är t.ex. föreningar och
organisationer, enskilda individer och fö-
retag. I denna nya epok har företagen tagit
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initiativet till en stor del av det till innehål-
let betydelsefulla nordiska samarbetet, när
de som en del av sin globala strategi har
fusionerats med företag i grannlandet.
Tyngdpunkten i det nordiska samarbetet
har sålunda övergått från politiken till
ekonomin, eftersom politikens verksam-
hetsfält i dag utgörs mer av EU än av Nor-
den. Samtidigt har det nordiska i allt högre
grad blivit en transnationell företeelse från
att tidigare ha varit internationellt nord-
iskt samarbete.

Även för företagen är Europa och hela
världen den betydelsefulla nya arenan för
strategisk handling, men resurser mobili-
seras och prövas först inom en nordisk
”hemmamarknad”.

I mitt forskningsprojekt analyserar jag
de nya transnationella processerna. Cent-
rala teman är de här processernas karaktär
av nyhet och autonomi (skapar de egna
nya sociala fält?), deras sätt att verka (ska-
par de  nya normer eller reproducerar de
den historiska och internationella tidens
asymmetri?) och den eventuella förekoms-
ten och betoningen av nationalitet inom

dem. I analysen tillämpas teoretiska red-
skap som uppkommit i Pierre Bourdieus
produktion och i sociologisk litteratur om
nationalism, globalisering och transnatio-
nella processer. I undersökningen analyse-
ras dessa transnationella processer främst
inom ekonomins område med aktörer från
ett antal nyligen fusionerade svensk-fin-
ska företag som exempel. Personer som
planlagt och genomfört fusionerna eller
handhar transnationell operativ verksam-
het kommer att intervjuas. Syftet är att
spåra tankekategorier och etos hos perso-
ner som är verksamma i transnationella
processer.

Mika Helander

Mika Helander är sedan 1.8.2001 an-
ställd som forskare inom Nämnden för
samhällsforskning vid Svenska littera-
tursällskapet i Finland, där han till den
31.7.2002 kommer att arbeta med sin
undersökning om transnationella pro-
cesser.
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I juni 2001 donerade Finlands svenska
författareförening Diktarhemmet i Borgå
till Svenska litteratursällskapet i Finland.
Diktarhemmet har, alltsedan det donera-
des till författareföreningen 1921 av Mat-
hilde och Holger Schildt, varit en heders-
bostad för en finlandssvensk författare.

För författareföreningen blev emeller-
tid upprätthållandet av hemmet med ti-
den ekonomiskt alltför betungande. För
att garantera Diktarhemmets fortbestånd
och skötsel tog därför författareförening-
en kontakt med litteratursällskapet, som
förklarade sig villigt att överta gården.

Diktarhemmet i Borgå

Diktarhemmet i Borgå sett från domkyrkan. Foto och bildbearbetning: Janne Rentola.

Sällskapet kommer att följa den utstaka-
de linjen. Författaren Christer Kihlman
med familj, som nu bor i huset, kommer
fortsättningsvis att bo kvar där. Första in-
vånare i Diktarhemmet var författaren
Hjalmar Procopé.

Diktarhemmet har med åren blivit en
viktig kulturell institution, inte enbart i
Borgå utan även på riksplanet. Huset, all-
mänt kallat Flensborgska gården, är upp-
fört 1765, och utgör alltjämt en viktig del
av stadsbilden kring domkyrkan.

Magnus Pettersson
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Jordbrukaren Birger Pettersson från byn
Kittuis på Houtskär överlät genom testa-
mente efter sin död sin hemgård Larses
till litteratursällskapet 1998. Sällskapets
styrelse beslöt att mangårdsbyggnaden
från 1890-talet skulle inrättas som en fors-
kargård.

Huset krävde emellertid en genomgri-
pande renovering innan det kunde tas i
bruk för det nya ändamålet. Arbetet bör-
jade med att huset tömdes på diverse
möbler och andra inventarier. Houtskärs
kulturgille organiserade talkon på går-
den och städ- och tömningsarbetet tog
god fart.

Innan huset kunde repareras skulle det
inventeras och dokumenteras. Det inne-
bar uppmätningsarbeten, provtagning av
de många tapetlagren och fotografering
av byggnadsdetaljer. Därefter tog reno-
veringen vid. De gamla spännpappers-
tapeterna var i dåligt skick och måste er-
sättas, alla andra ytor tvättades och måla-
des. I salen och de tre kamrarna sattes
nytt spännpapper upp som underlag för
tapeterna. Köket, badrummet och matsa-
len hade moderniserats redan på 1960-ta-
let, då huset hade fått en källarvåning,
och det var nu dags för en ny grundlig
reparation. Ett helt nytt kök byggdes och
det enda som sparades var vedspisen
från början av 1960-talet.

Våren 2001 kunde mangårdsbyggna-
den äntligen tas i bruk på nytt. Det enda
som återstod var arbete med inredning

Invigningen av forskargården
Larses på Houtskär

och nya inventarier. Det behövdes både
nya sängar och nytt husgeråd. Eftersom
gården också skall användas för forsk-
ning behövdes skrivbord, datorer och
kontakt till Internet. I mån av möjlighet
behölls de gamla möblerna; speciellt in-
redningen i salen bär husets gamla prä-
gel. När allt var klart fortsatte dokumen-
tationsarbetet på gården och nu blev det
betydligt lättare eftersom man kunde bo
där. Gården användes också av andra
forskare och totalt antecknades nästan
150 övernattningar i gästboken denna
första sommar.

Eftersom gården ännu i maj i praktiken
stod tom och utan möbler, gick det inte
att arrangera invigningen av gården för-
rän den 20 september. I närvaro av säll-
skapets styrelse inleddes festen med ett
tal av ordförande Håkan Andersson. Han
framhöll hur värdefullt det är för littera-
tursällskapet att också hålla nära kontak-
ter med regionerna och att forskargården
Larses säkert skulle främja ett regionalt
samarbete.

Ordföranden för Houtskärs kulturgille
Lennart Brunnsberg framförde kulturgil-
lets hälsning och skriftställaren Bernt
Mårtensson berättade kort om samarbe-
tet mellan kulturgillet och litteratursäll-
skapet visavi tömning och städning av
gården. Kommundirektör Bengt Back-
man framförde både kommunens och
spelmanslagets hälsning. Han överräckte
också kommunens standar till sällskapet.
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Under festen underhöll den 92-åriga Vera
Holmström med två sånger. Hon ackom-
panjerade sig själv på fiol.

Efter invigningsfesten besökte styrel-
sen Houtskärs evangeliska folkhögskola
där ordföranden höll ett publikt föredrag
om folkhögskoleideologin och om hur

Grundtvigs ideologi möter de krav som
ställs på folkhögskolorna i dag. Vistelsen
på Houtskär avslutades med att styrelsen
uppvaktade vid Birger Petterssons grav
på kyrkogården vid kyrkan.

Lena Huldén

Larses på Houtskär är numera en forskargård för forskare med anknytning till Svenska litteratursällska-
pet. Mangårdsbyggnaden är från 1890-talet, fotografiet är taget ca 1900.
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I Helsingfors florerar en traditionsföre-
ning för bokbindarmästare. Föreningen
heter Mestarikilta och är ett slutet sam-
fund med tretton medlemmar, för närva-
rande ledda av ordföranden, ålderman-
nen Paavo Rämänen och sekreteraren
Toivo Salo. Föreningen besökte Littera-
tursällskapets bibliotek i juni i år och fick
då bekanta sig med enkom framlagda ra-
riteter ur Arne Jörgensens och Jarl Pou-
sars samlingar.

Vid samma tillfälle överlät föreningen
till sällskapet 28 värdefulla verk ur det lil-
la bibliotek som under årens lopp vuxit
fram i föreningens ägo. Det rör sig om
vackra band, många framlagda som mäs-

Bokdonation

tarprov, och om facklitteratur kring olika
aspekter av bokbindarhantverket. Ban-
den är ofta försedda med Mestarikiltas
exlibris och ofta också med exlibris för
den mästare som utfört bokbandet. Do-
nationen är ett värdefullt tillskott till säll-
skapets samlingar och är på övliga villkor
tillgänglig för forskare.

Jarl Pousar

Bokbindarmästaren Einar Laukkanens exlibris.Bokband, Gustav Bang: Nykyaika, utfört av bok-
bindarmästaren Väinö Otra.
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Lars Huldén

Finlandssvenska bebyggelsenamn

Namn på landskap, kommuner, byar i
Finland av svenskt ursprung eller med
särskild svensk form

Boken ger belägg och tolkningar för över
2 800 svenska namn på byar, landskap
och kommuner i Finland. Namnen pre-
senteras landskaps- och sockenvis, och
materialet omfattar såväl de traditionella
svenskbygderna i Nyland, Åboland,
Åland och Österbotten som övriga delar
av Finland. Del 4 av Finlands svenska ort-
namn.

Inb., ill., 537 s.
Bokhandelspris ca 250 mk/42,05 €
ISBN 951-583-071-0

Årets böcker

Anna-Maria Åström, Bo
Lönnqvist och Yrsa Lindqvist

Gränsfolkets barn

Finlandssvensk marginalitet och själv-
hävdelse i kulturanalytiskt perspektiv

Författarna analyserar hur olika fenomen
– allt från de finlandssvenska sångfester-
na, Stafettkarnevalen och Strömmings-
marknaden till de finlandssvenska insti-
tutionerna – skapar, upprätthåller och
förstärker den finlandssvenska identite-
ten. Ett centralt tema i boken är förhållan-
det och mötet mellan det svenska och det
finska i Finland, ett annat är finlands-
svenskarnas relation till den rikssvenska
kulturen. Folklivsstudier XXI.

Hft., ill., 479 s.
Bokhandelspris ca 220 mk/37 €
ISBN 951-583-068-0



58

Oskar Rancken

Pedagog och samlare, folklivsvetare och
historiker

Red. Carsten Bregenhöj

Johan Oskar Immanuel Rancken (1824–
1895) var den första som systematiskt
samlade in finlandssvensk folklore. Sin
egentliga livsgärning utförde han som lä-
rare i Vasa, bl.a. som rektor för Vasa gym-
nasium 1865–1872 och Vasa lyceum 1874–
1876. Elva forskare belyser här olika sidor
av Oskar Ranckens verksamhet: hans folk-
loristiska insamlingsarbete, hans peda-
gogiska gärning, hans skriftställarskap,
hans akademiska ambitioner och initiativ
samt hans boksamling och arkiv.  Medde-
landen från Folkkultursarkivet 18.

Hft., ill., 160 s. A-medlemmar kan
beställa boken gratis.
Bokhandelspris ca 160 mk/26,91 €
ISBN 951-583-067-2

Bo på Bergö

Människor och resurser i ett ösamhälle

Boken handlar om livet på Bergö i närhe-
ten av Vasa. Inom ramen för ett projekt
vid Folkkultursarkivet har åtta forskare

skrivit om Bergö förr och nu. Bergöbor-
nas egna upplevelser och erfarenheter
ligger som grund för analyser om hem
och boende, om barnens lekar och bruket
av dialekt och om kommunikationer, ser-
vice och utkomstmöjligheter i skärgårds-
samhället. Ösamhällets ekonomi beskrivs
också ur historiskt perspektiv. Dessutom
återges säljägaren Erik Granlunds berät-
telse om strapatsrika jaktfärder på isarna
i början och mitten av 1900-talet. Medde-
landen från Folkkultursarkivet 19.

Hft., ill., 216 s.
Bokhandelspris ca 180 mk/30,27 €
ISBN 951-583-073-7

Magnus von Wright

Dagbok 1850–1862

Konstnärsbröderna von Wrights dag-
böcker, del 4

Utg. Anto Leikola, Juhani Lokki, Torsten
Stjernberg och Johan Ulfvens.

Konstnärsbröderna von Wright var sin
tids främsta inom fågel- och naturmåle-
riet i Norden och banbrytande för både
konstlivet och ornitologin i Finland.
Svenska litteratursällskapets utgåva med
brödernas dagböcker har nu kommit till
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del 4, som omfattar Magnus von Wrights
dagböcker åren 1850–1862.

Inb., ill., 496 s.
Bokhandelspris ca 280 mk/47,09 €
ISBN 951-583-060-5

småord som mm, jå och nä för samtalet vi-
dare och vilka funktioner dessa uppback-
ningar fyller. Studier i nordisk filologi 79.

Hft., 352 s., A-medlemmar kan be-
ställa boken gratis.
Bokhandelspris ca 30 €/178,37 mk
ISBN 951-583-074-5

Holger Lillqvist

Avgrund och paradis

Studier i den estetiska idealismens
litterära tradition med särskild hänsyn
till Edith Södergran

En epokgörande undersökning som pla-
cerar in Edith Södergrans diktning i en lit-
terär tradition, den estetiska idealismen,
med rötter i 1700-talet. I boken diskuteras
också hur Gunnar Björling, R.R. Eklund,
Gunnar Ekelöf och Harry Martinson för-
höll sig till den estetiska idealismen och
särskilt till arvet från Södergran. Dess-
utom ägnas Hans Ruins symboliska este-
tik ett särskilt kapitel.

Hft., 512 s.
Bokhandelspris ca 240 mk/40,37€

ISBN 951-583-061-3

Cecilia af Forselles-Riska

Brobyggaren

Carl Enckells liv och verksamhet fram
till slutet av 1917

Boken belyser Carl Enckells (1876–1959)
tid som industriledare på 1910-talet samt
början av hans utrikespolitiska karriär, då
han spelade en viktig roll i den process
som ledde till att Finland erkändes som
suverän stat. Vi får också en inblick i

Maria Green-Vänttinen

Lyssnaren i fokus

En samtalsanalytisk studie i uppback-
ningar

Hur påverkar lyssnaren samtalets gång?
Maria Green-Vänttinen analyserar hur
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Enckells barndom i S:t Petersburg, hans
utbildning vid Finska kadettkåren i Fred-
rikshamn, hans år som officer i S:t Peters-
burg och hans ingenjörsstudier i Dres-
den.

Hft., ill., 272 s.
Bokhandelspris ca 180 mk/30,27 €
ISBN 951-583-062-1

Torsten Pettersson

Gåtans namn

Tankens och känslans mönster hos nio
finlandssvenska modernister

Under några få år på 1910- och 1920-talen
debuterade de finlandssvenska moder-
nisterna, som bildade en legendarisk för-
trupp för nya litterära strömningar i Nor-
den. Boken ger en helhetsbild av nio av
dessa författares litterära produktion:
Gunnar Björling, Elmer Diktonius, R.R.
Eklund, Rabbe Enckell, Nicken Malm-
ström, Barbro Mörne, L.A. Salava, Edith
Södergran och Kerstin Söderholm.

Inb., ill., 332 s.
Bokhandelspris ca 200 mk/33,64 €
ISBN 951-583-063-X

Historiska och litteratur-
historiska studier 76

Red. Pia Forssell och John Strömberg

Rysk-finländska kontakter är temat för
volym 76 av sällskapets årsbok. Tre av bi-
dragen tangerar dessutom första världs-
kriget och åren 1917–1918. I boken med-
verkar Ben Hellman, Arto Kirri, Magnus
Lemberg, Olle Sirén och Max Engman. I
HLS ingår också Marika Tandefelts års-

festföredrag och ett sammandrag av
Svenska litteratursällskapets årsberättel-
se.

Hft., ill., 306 s. Distribueras till alla
medlemmar.
Bokhandelspris ca 150 mk/25,23 €
ISBN 951-583-070-2

Namn i en föränderlig värld

Red. Gunilla Harling-Kranck

Nordiska namnforskare skriver om ort-
namn och personnamn i olika språkliga
miljöer. Studier i nordisk filologi 78.

Hft., ill., 358 s. A-medlemmar kan
beställa boken gratis.
Bokhandelspris ca 190 mk/31,96 €
ISBN 951-583-065-6

Catharina Lojander-Visapää

Med rätt att välja

Språkval och språkstrategier i språkligt
blandade hushåll i Helsingfors

Varför väljer så många föräldrar i två-
språkiga familjer i Helsingfors svensk-
språkig skola för sina barn? Hurdan är
dessa barns språkliga identitet? Bland an-
nat det är frågor som behandlas i denna
bok om språkval, språkstrategier och
språklig identitet.

Hft., 255 s.
Bokhandelspris ca 160 mk/23,55 €
ISBN  951-583-064-8
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Släktbok

Ny följd III:4

Utg. Jarl Pousar

Utgivningen av släktutredningar är en
gammal tradition inom Svenska littera-
tursällskapet. I det senaste häftet ingår

Strövtåg i ordskogen

Lars Huldén om liv och verk

Red. Inga-Britt Wik

Sedan debutboken Dräpa näcken 1958 har
Lars Huldén vid sidan av sitt akademiska
värv gett ut ett stort antal dikt- och prosa-
böcker, skrivit och översatt dramatik och
översatt poesi. Här samtalar han med
Inga-Britt Wik om sina skönlitterära verk
och berättar bl.a. om deras tillkomst, om
inspirationskällor och om sitt förhållande
till språket och dialekten.

Hft., ill. ca 350 s.
Bokhandelspris ca 40 €/237,83 mk
ISBN 951-583-072-9

Samlade skrifter av Johan Ludvig
Runeberg XVI

Kommentar till Skönlitterär prosa
av Krister Nordberg

Hft., ca 200 s.
Bokhandelspris ca 24 €/142,70 mk
ISBN 951-583-075-3

utredningar över släkterna Orre–Orrae-
us, Platan–Plathan och Tujulin. Utred-
ningarna har gjorts av överingenjör Hen-
rik Falck (†) (Orre–Orraeus, Tujulin) och
professor Tore Modeen (Platan–Plathan).

Hft., 77 s. A-medlemmar kan be-
ställa boken gratis.
Bokhandelspris ca 100 mk/16,82 €
ISBN 951-583-066-4

Utkommer inom kort

Kurt Zilliacus

Forska i namn

Under sin långa forskargärning har Kurt
Zilliacus skapat sig en ställning som en
av de ledande namnforskarna i Finland
och Norden. Nu har han sammanställt ti-
digare publicerade, men numera svårtåt-
komliga, artiklar och andra texter till en
mångsidig och kunskapsrik bok om
namnforskning. I boken ingår artiklar om
såväl namnteori som tillämpad ort-
namnsforskning och namnvård.

Hft., ill. ca 250 s.
Bokhandelspris ca 32 €/192,26 mk
ISBN 951-583-076-1

N.E.-H.
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En nyhet för i år är Svenska litteratursäll-
skapets väggkalender med fotografier ur
Folkkultursarkivets samlingar. Varje må-
nadsbild är försedd med en kort beskriv-
ning av den tradition, sedvänja eller årli-
ga händelse som bilden hänför sig till.

Kalendern kan beställas från SLS med
blanketten längst bak i tidningen, per
e-post sls@mail.sls.fi eller per telefon
09 - 61 87 77.

Pris 70 mk (11,77 €) + porto

Mikael Korhonen

Förteckning över lokalarkiv i
Svenskfinland

En katalog över 37 lokalarkiv och deras
samlingar i Nyland, Åboland och Öster-
botten. För varje lokalarkiv ges en för-
teckning över samlingarna samt uppgif-
ter om adresser och öppettider. En omist-
lig handbok för alla som vill veta mer om
det egna lokalsamhällets historia!

Källan 2/2001, 68 s. Pris 40 mk (6,73 €)
ISSN 1237-8356

Specialnummer av Källan

Lars Huldén 75 år

Numret återger sex föredrag om Lars
Huldéns mångsidiga vetenskapliga och
skönlitterära verksamhet. Föredragen
hölls under ett seminarium ordnat av SLS
våren 2001 med anlendning av Lars Hul-
déns 75-årsdag.

Källan 3/2001, ca 50 s. Pris 40 mk (6,73 €)
ISSN 1237-8356

SLS-kalendern 2002
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Litteratursällskapets bok Oskar Rancken. Pedagog och samlare, folklivsvetare och his-
toriker (red. Carsten Bregenhøj) utgavs den 19 november 2001 i samband med en mottag-
ning på det nya vetenskapliga biblioteket Tritonia i Vasa. Oskar Ranckens (1824–1895) bib-
liotek och arkiv har denna höst flyttats till Tritonia och är där tillgängliga för forskningen.

Här tackar Ranckenättlingen, redaktör Dennis Rundt Carsten Bregenhøj för boken. Vid
mottagningen träffades bl.a. (stående fr.v.) litteratursällskapets ordförande, professor Håkan
Andersson, fotograf Gunnar Bäckman, biblioteksamanuens Susanne Holmlund, Tritonia,
(sittande fr.v.) fil.mag. Katarina Andersson, amanuens Meta Sahlström, Österbottens tradi-
tionsarkiv/SLS, professor Annikki Kaivola-Bregenhøj och intendent Tuula Airola, Österbott-
ens Museum. Från Tritonia deltog även bl.a. bibliotekarierna Christina Flemming, Gunilla
Lindroos och Berit Öhman.

Dörren i bakgrunden för in till det rum där Ranckens samlingar förvaras tillsammans med
Vasa lyceums bibliotek, landets största skolbibliotek. Foto: Weckström, Fotocenter.

Oskar Rancken aktuell i Vasa
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Berättande bilder – talande texter
På upptäcktsfärd i Svenska litteratursällskapets arkiv

Föreläsningsserie våren 2002 i Svenska litteratursällskapets hus,
Riddaregatan 5, Helsingfors

Måndagen den 11 februari kl. 18:00
Lena Huldén, Petra Hakala och Carola Ekrem:

Gamla dokument och muntliga traditioner.
Arkivverksamheten vid Svenska litteratursällskapet

Marika Rosenström: En bild säger mer än tusen ord.
Folkkultursarkivets fotografier

Måndagen den 4 mars kl. 18:00
Carola Ekrem: Lev lycklig, glöm ej mig! Minnesböckernas historia

Yrsa Lindqvist: Hushållsböcker och recepthäften.
Husmödrars kulturhistoriska dokument

Måndagen den 8 april kl. 18:00
Lena Huldén: Herrgårdsarkiv

Agneta Rahikainen: Trädgården i centrum – Fredrika
Runebergs och Edith Södergrans litterära hem

Måndagen den 6 maj kl. 18:00
Anne Bergman: Det var en gång ...  Berättandet som underhållning

Pamela Gustavsson: Kära barn och många namn.
Smeknamn och öknamn i arkivets samlingar

Rätt till programändringar förbehålles.
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