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I tecknet av de grundläggande orden att
Svenska litteratursällskapet i Finland är
”instiftat till åminnelse av Joh. Ludv. Ru-
neberg” är det en välkommen och bju-
dande plikt att Runebergs jämna födelse-
dagar skall uppmärksammas och firas. Så
var det 1904 och 1954, så är det också
2004. Därtill firar ju sällskapet honom
varje år genom att hålla sin årshögtid på
Runebergs födelsedag den 5 februari. Då
Finlands nationalskald samtidigt är säll-
skapets skyddspatron, är det angeläget
och självklart att icke enbart i sin egen
krets utan även som en integrerad del av
den nationella gemenskapen begå jubile-
et. Så har planeringen utformats och så
kommer jubileumsåret att ta gestalt.

Planeringen av stora jubileer i landet
går i initialskedet ofta till så att en av jubi-
leet speciellt berörd organisation upp-
märksammar frågan inför statsmakten,
och därefter förs ärendet vidare i fruktbar
växelverkan. Sålunda vände sig Littera-
tursällskapet i september 1999, som den
organisation som ”måhända mest aktivt
har värnat nationalskaldens minne”, till
undervisningsministeriet med en vörd-
sam anhållan om att statsmakten skulle
tillsätta en jubileumskommitté med upp-
gift att planera och genomföra jubileet.
Som en följd av detta ombads Litteratur-
sällskapet ge synpunkter på sammansätt-

Mot en fördjupad bild av
J. L. Runeberg

Svenska litteratursällskapet inför
Runebergjubileet 2004

ning och riktlinjer för verksamheten för
den jubileumskommitté som ministeriet
avsåg att tillsätta.

Efter inlämnade preliminära synpunk-
ter mognade planerna. På våren 2002 bör-
jade kommittén ta gestalt både till upp-
gifter och sammansättning och den 12
juni kunde den nationella festkommittén
sammanträda och konstituera sig i Borgå
med stadsdirektör Per-Håkan Slotte som
ordförande och med en sekreterarresurs
som delades mellan ministeriet och Borgå
stad. Centrala målgrupper under Rune-
bergjubileet skulle vara skolan, den int-
resserade allmänheten och forskarsam-

Svenska litteratursällskapets logotyp för
jubileumsåret.
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fundet. Den tematiska kärnan i firandet
skulle vara Runeberg i ordkonsten, ton-
konsten och bildkonsten.

Inom Litteratursällskapet följdes sam-
ma riktlinjer för målgrupper och tematisk
kärna, men med en något intensivare pla-
neringstakt eftersom man inom sällska-
pet själv måste svara för alla sina initiativ,
medan man på riksplanet utgick ifrån att
fördela ansvaret mellan de deltagande
”Runebergkommunerna” i landet. Redan
från hösten 2000 avdelades fil.mag. Ag-
neta Rahikainen som projektsekreterare
att handha huvudansvaret för planering-
en av jubileet. Vid hennes sida fanns ett
rådgivande utskott med lite varierande
sammansättning tills det i december 2001
formaliserades med sällskapets ordföran-
de i ledningen. Ett stor antal projekt inom
olika områden initierades och fördes till
positiva beslut.

Långt tidigare hade styrelsen gått i för-
fattning om att utgivningen av Samlade
skrifter av Johan Ludvig Runeberg skulle
slutföras till jubileumsåret. För ledningen
av detta krävande projekt kunde sällska-
pet tacksamt engagera sin tidigare styrel-
seordförande Lars Huldén. Styrelsen fann
det också synnerligen angeläget att en
modern biografi över Runeberg kunde
utges till jubileet. Med stor tillfredsställ-
else kunde styrelsen engagera sin förre
ordförande Johan Wrede för uppdraget.

Inom årsfestkommittén hade man un-
der ordföranden Lena von Bonsdorffs
ledning tidigt dryftat det beställnings-
verk kring J. L. Runeberg som skulle upp-
föras vid jubileumsfesten den 5 februari
2004. Kommittén lyckades engagera Lars
Huldén för texten och Sebastian Fager-

lund för musiken. Under sensommaren
2002 kunde kommittémedlemmarna med
spänning ta del av den framväxande
kantattexten.

Här har endast tecknats några konturer
kring det omfattande och intensiva plane-
rings- och verkställighetsarbete som har
föregått det stundande 200-årsjubileet. I
sällskapets Runebergbroschyr kan man
nu överskådligt ta del av det vackra resul-
tatet som det krävande planeringsarbetet
har lett fram till. Begrundar man broschy-
ren närmare står det klart för en att hela
sällskapet, med dess samtliga verksam-
hetssektorer och vetenskapliga nämnder
samt med dess trogna och kvalificerade
samarbetspartner, är aktivt engagerat i fi-
randet av sin skyddspatron och av Fin-
lands nationalskald Johan Ludvig Rune-
berg. Lägger vi härtill att Svenska Akade-
miens ständige sekreterare Horace Eng-
dahl som festtalare kommer att förgylla ju-
bileumsfesten den 5 februari i Helsingfors
universitets solennitetssal, kan vi tryggt
och med stor förväntan ta emot jubileums-
året, även om mycket praktiskt arbete
ännu återstår att göra.

Redan nu finns det all anledning att
med största tillfredsställelse uppmärk-
samma det stora intresse och det krävan-
de arbete som inom sällskapet lagts i da-
gen för att ge J. L. Runeberg ett värdigt
och inspirerande jubileum och därmed
på nytt aktualisera och fördjupa bilden av
den man om vilken Johan Vilhelm Snell-
man i slutet av sitt griftetal den 12 maj
1877 yttrade: ”Vårda fädernejord, famna
ömt stoftet av din store son: ett dyrbarare
förtroddes aldrig åt din vård.”

Håkan Andersson
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Johan Ludvig Runebergs 200-årsjubi-
leum har en mycket synlig plats i Svenska
litteratursällskapets verksamhet 2004.
Förutom sällskapets huvudfest, årshögti-
den som av hävd firas på Runebergsda-
gen den 5 februari i Helsingfors universi-
tets solennitetssal, står en mängd andra
evenemang på programmet. Dessutom
utges flera böcker, av vilka en del har
kommit ut redan under hösten 2003.

Huvudansvaret för planeringen av lit-
teratursällskapets jubileumsår har pro-
jektsekreterare Agneta Rahikainen, som
berättar att ett av målen för jubileet är att
väcka nytt intresse för Runeberg, hans liv,
produktion, samtid och politiska betydel-
se. Samtidigt för jubileet också med sig
ett intresse för 1800-talets kultur- och idé-
historia och för nationalismens betydelse
i Finland.

– Temat för vårt Runebergjubileum är
att fira Runeberg i ord, musik och bild,
detsamma som för det nationella jubi-
leumsåret. Det betyder att vi vill lyfta
fram Runebergs verk och forskningen
kring dem, tonsättningar av hans dikter
och Runeberg i fotografi- och bildkonst.
Många har t.ex. glömt att Runebergs dik-
ter lever i sångerna, inte bara i Sibelius
tonsättningar eller när vi sjunger ”Vårt
land” utan också i psalmboken. National-
sången och psalmerna är en form av
bruksmusik där man kanske inte reflekte-
rar över att texterna också är lyriska dik-

Föreläsningar, seminarier,
utställningar och böcker

Svenska litteratursällskapet firar Runeberg 2004

ter av honom, säger Agneta Rahikainen.
Utställningen Sången flyger över land och

hav, J. L. Runeberg 200 år – Laulu liitää yli
meren maan, J. L. Runeberg 200 vuotta inle-
der firandet. Utställningen öppnar den 4
februari på Helsingfors universitetsbib-
liotek, där den kommer att visas i hela sju
månader, fram till den 31 augusti. Svens-
ka litteratursällskapet producerar utställ-
ningen i samarbete med universitetsbib-
lioteket.

– Utställningen kommer också att fin-
nas i en planschversion, som ambulerar i
Finland och utomlands. Intresset för den
har visat sig vara stort, särskilt utom-
lands, vilket till en del har förvånat oss

Johan Ludvig Runeberg. W. Gurkes litografi efter
teckning av Johan Knutson 1845. (SLS)
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som producerar den. Den kommer att
ambulera åtminstone i Sverige, Dan-
mark, Belgien och Tyskland, berättar
Agneta Rahikainen.

De föreläsningsserier för allmänheten
som litteratursällskapet sedan några år
tillbaka ordnar krig något särskilt tema i
huset på Riddaregatan 5 i Helsingfors har
självfallet Runeberg som huvudtema
2004. Vårens jubileumsföreläsningar tar
upp författaren Runeberg. Ett mer detal-
jerat program ingår på s. 56 i denna tid-
ning. Hösten 2004 har föreläsningarna
det övergripande temat ”Hjältemyten –
Runeberg och folket”, då nationalskald-
ens politiska och nationella betydelse för
sin samtid och eftervärlden belyses.

Under våren ordnas dessutom tre ve-
tenskapliga seminarier kring Runeberg.
Det första, ”Bonden Pavo – dikten ur di-
ket” den 27 mars, handlar om föreställ-
ningsvärlden under det agrardominera-
de 1800-talet och arrangeras gemensamt
av sällskapets nämnd för historieforsk-
ning, forskningsprojektet Jernet och jor-
den vid Åbo Akademi och Finska Hus-
hållningssällskapet. Seminariet ordnas i

Finska Hushållningssällskapets hus på
Tavastgatan 28 i Åbo.

 Det andra seminariet, ”Att läsa Rune-
berg”, hålls i litteratursällskapets hus den
7–8 maj i regi av sällskapets litteraturve-
tenskapliga nämnd. Här är det Rune-
bergs verk som står i fokus.

Nämnden för historieforskning står
också som arrangör för vårens tredje se-
minarium, ”J.L. Runeberg och patriotis-
men”. Seminariet hålls på Floradagen
den 13 maj i Helsingfors universitetsmu-
seum Arppeanum, Snellmansgatan 3 i
Helsingfors och belyser politiska, litterä-
ra och receptionshistoriska aspekter på
Runeberg och patriotismen.

Under hösten ordnas ytterligare ett ve-
tenskapligt seminarium med anledning
av jubileumsåret, ”Finlandsbilden och
hjältarna”. På detta seminarium, den 11
november i sällskapets hus, är infallsvin-
keln etnologisk och folkloristisk och för
arrangemanget står sällskapets tradi-
tionsvetenskapliga nämnd.

Samtliga seminarier är öppna för all-
mänheten, men till seminariet den 7–8
maj är det önskvärt att man anmäler sig
på förhand.

I samband med höstens bokmässor i
Göteborg och Helsingfors ordnas musi-
kaliska aftnar med musik bl.a. till Rune-
bergs texter. Föreställningen ”Två Marior,
två Fredrikor och en Emilie – Runeberg
och kärleken” produceras av Ann-Mari
Häggman och för texten står, förutom
Runeberg själv, Lars Huldén.

De böcker som ges ut med anledning av
Runebergjubileet presenteras på s. 46–49 i
denna tidning. Närmare information om
evenemangen kommer att ges i pressen
och på sällskapets webbplats www.sls.fi.
På frågor om jubileet svarar Agneta Rahi-
kainen, tfn 09 61 87 75 14, e-post:
agneta.rahikainen@sls.fi.

Nina Edgren-Henrichson

J. L. Runeberg i sitt sovrumsfönster i hemmet i
Borgå, fotograferad av sin son Fredrik 1875. (SLS)
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J. L. Runebergs 200-årsjubileum 2004 firas
stort runtom i Finland. Tiotals föreningar,
bibliotek, församlingar och andra arrang-
örer bjuder på en bred repertoar av bl.a.
seminarier, konserter, utställningar, tea-
terföreställningar och publikationer för
både barn och vuxna. Sammanlagt kom-
mer Runeberg att uppmärksammas med
flera hundra evenemang.

Nationell festkommitté

Den nationella festkommittén för J. L. Ru-
nebergs 200-årsjubileum bildades som-
maren 2002 för att stödja samarbetet mel-
lan alla som ordnar evenemang med an-
ledning av jubileumsåret, t.ex. de s.k.
Runebergkommunerna, och för att sam-
ordna marknadsföringen av de olika eve-
nemangen runtom i landet. Kommitténs
arbete stöds av undervisningsministeriet,
Svenska kulturfonden och Suomen Kult-
tuurirahasto.

Kommittén har ett tjugotal medlemmar
och ordförande är stadsdirektören i
Borgå Per-Håkan Slotte. Medlemmarna
företräder Helsingfors, Borgå, Jakobstad,
Pargas, Punkaharju, Ruovesi, Saarijärvi,
Vasa och Åbo samt följande organisatio-
ner och institutioner: Helsingfors univer-
sitet, Museiverket, Utbildningsstyrelsen,

Flera hundra
Runebergevenemang

Ett nationellt jubileum på två språk

undervisningsministeriet, Finska Littera-
tursällskapet, Svenska litteratursällska-
pet i Finland och Statens litteraturkom-
mission.

De flesta s.k. Runebergkommuner har
dessutom tillsatt egna festkommittéer,
som arrangerar och samordnar lokala
evenemang.

Den nationella logotypen för J.L. Runebergs jubi-
leumsår kommer att synas på många håll 2004.
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Barn och unga som målgrupp

En särskild målgrupp under jubileums-
året är barn och unga. Meningen är att
hjälpa dem att hitta en egen, levande rela-
tion till nationalskalden och genom ho-
nom till litteraturen och kulturhistorien.
Festkommittén vill i synnerhet uppmunt-
ra barn och unga att genomföra egna pro-
jekt – allt från teaterföreställningar till
Runeberg-rap. Såväl den nationella fest-
kommittén som många lokala kommitté-
er understöder också ekonomiskt olika
projekt.

Informationsmaterial

Festkommittén har låtit göra en särskild
Runeberglogo samt en affisch och en bro-

schyr för marknadsföringen av jubi-
leumsåret. Logon får användas fritt i
marknadsföringen av olika evenemang
med anknytning till Runeberg.

Övriga projekt under jubileumsåret är
webbsidorna www.runeberg.net och en
Runebergtidning. Bägge publiceras i bör-
jan av jubileumsåret och erbjuder mång-
sidig information om såväl Runebergs liv
som hans produktion och dess betydelse.
På webbsidorna finns dessutom en sär-
skild avdelning för skolelever, ”Rune-
bergiana”, och en riksomfattande evene-
mangskalender.

För ytterligare information kan man
kontakta Sari Hilska, sekreterare för fest-
kommittén för J. L. Runebergs 200-årsju-
bileum, Kulturväsendet, Krämaregatan 4
A, 06100 Borgå, tfn 019-520 2405, e-post:
runeberg200@porvoo.fi.

Sari Hilska
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Folkkultursarkivets pristävling 2003 hand-
lade om kläder och klädsel. Det är ett
stort tema, i synnerhet som frågorna be-
handlade både klädminnen och dagens
klädbruk. Många skrev att de till en bör-
jan undrade om det alls var möjligt att få
ett grepp om ämnet, men att när de väl
kom igång med skrivandet knappt kunde
sluta. Det var hela livet som återspegla-
des i minnet via de enskilda plaggen i
barndomen, ungdomen, yrkeslivet, i var-
dag och fest. Eller som en av meddelarna
skriver:

Jag tror att jag minns och ser för min inre
syn praktiskt taget alla de otaliga plagg jag
burit under de senaste 70 åren. Det är egent-
ligen synd att jag inte kan projicera hela här-
ligheten på en filmduk till eftervärldens be-
skådan och begrundan. (Kvinna, f. 1928)

Någon film blir det knappast av den stora
svarsskörden, men varje svar är faktiskt
som ett manuskript. Handlingen utspelas
på ett mikrohistoriskt plan på individni-
vå, men ändå är det samhället, tidsandan,
normer och värderingar, social tillhörig-
het, livets högtider – ja hela livet – som
beskrivs. Varje känsla, varje fest och ne-
derlag, skildras utgående från hur man
var klädd vid det aktuella tillfället. Klä-
derna har älskats eller hatats och de har
påverkat självförtroendet, hur vi upplevt
oss själva i förhållande till andra.

Flertalet av de 158 svaren kompletteras

Siden, sammet, trasa, lump ...
Folkkultursarkivets insamling om

förhållandet till kläder

också av fotografier, skisser, teckningar,
tygprover eller mönsterblad. I svaren
återges nästan hela 1900-talets mode och
förhållande till kläder och klädsel över-
lag. I ålder placerar sig meddelarna mel-
lan 21 och 93 år, spridningen är alltså
bred även om flest svar kom från perso-

Ämnet för frågelistan hade den här gången inspire-
rat många att foga teckningar och skisser till sva-
ren. Illustrationerna är ett välkommet arkivmate-
rial som belyser dels klädmodet, dels plagg som sär-
skilt fastnat i minnet under olika årtionden. (SLS
2025)
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ner födda 1925–1945. Det innebär att kris-
tiden och den brist på varor och textilier
som rådde ända in på 1950-talet får ett
stort utrymme i många svar. Bristen på
kläder både för barn och för vuxna är tro-
ligen en av orsakerna till att många
minns sina kläder i minsta detalj och att
kläderna ofta förknippas med starka
känslor. Lycka, hat, avundsjuka, rädsla,
glädje, stolthet och skam träder fram i oli-
ka nyanser. Kontrasten till dagens klädut-
bud betecknas som i det närmaste obe-
skrivbar.

I årets pristävling är flertalet av medde-
larna bosatta i städer: Jakobstad (11 svar),
Vasa (12 svar) Mariehamn (5 svar), Åbo (6
svar), Ekenäs (6 svar), Esbo (10 svar), Hel-
singfors (31 svar), Borgå (6 svar) etc. Fast-
än många försäkrar att det inte är någon
skillnad på klädseln i städerna och på
landsbygden kanske stadsborna är mer
benägna att fundera över sin klädsel på
grund av att de har fler offentliga miljöer
och ett stort varuutbud i sin närmiljö.

Kläder som objekt för forskning

Forskning om kläder och klädsel har be-
drivits inom olika discipliner och med oli-
ka inriktningar och perspektiv. Fyra hu-
vudgrupper som kan urskiljas är dräkthis-
toria, klädsociologi, modeforskning och
klädpsykologi. Etnologisk dräktforskning
har stått nära dräkthistoria, som omfattat
dels daterings- och utbredningsfrågor, dels
dräktens formutveckling och stil i relation
till såväl historiska skeenden som sociala,
ekonomiska och politiska förhållanden.
Inom etnologin undersöktes tidigare fram-
för allt det äldre dräktskicket på landsbyg-
den och klädseln bland olika yrkesgrup-
per, men under senare hälften av 1900-
talet utvecklades forskningen mot en mer
funktionalistisk analys av klädselns roll

med hänsyn till människans sociala rela-
tioner.

Dräktforskningen benämns i dag kläd-
forskning och består generellt av två in-
fallsvinklar. Dels undersöks klädernas roll
som objekt, deras framställning, bruk och
funktion och dels undersöks klädselns
objektiverande roll: hur idéer, värdesys-
tem och föreställningar manifesteras och
signaleras via klädseln. Dessa två infalls-
vinklar kombineras i sin tur vanligen vil-
ket resulterar i ett otal nya frågeställning-
ar, jämfört med den traditionella deskrip-
tiva dräktforskningen. Teman som kläd-
sel i livets olika skeden, t.ex. barn- och
vuxenkläder, klädsel vid livets kristliga
högtider, dop och konfirmation, kläder
enligt årstid, veckodag och dygnsrytm,
arbetsklädsel och fritidsklädsel etc. kom-
pletteras med infallsvinklar om kulturel-
la, sociala, regionala, politiska och yrkes-
mässiga faktorer. Dessutom behandlas
klädselns symboliska dimensioner, ut-
tryck för individualitet, samhällets kläd-
normer, mode och trender.

I klädforskningen inbegrips också hur
en ökad kroppsmedvetenhet tar sig ut-
tryck, d.v.s. hur skor, frisyr, smink, smyck-
en, tatueringar etc. används för att skapa
en helhet och signalera en livsstil. Krop-
pen är alltså central i dagens klädforsk-
ning och likaså har aspekter på miljö och
etik inom klädindustrin och dagens mode
blivit en aktuell frågeställning att under-
söka. Kläder och klädsel utgör ett mycket
stort tema med möjlighet till många in-
fallsvinklar

Alla dessa frågeställningar kan också
utläsas ur det inkomna frågelistmateria-
let. I följande sammanställning har jag
emellertid valt att fokusera på klädernas
emotionella betydelse, eftersom det visa-
de sig vara en så central aspekt i samtliga
meddelares svar. Via klädseln har man
konfronterats med känslor som följer ge-
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nom hela livet, kläderna symboliserar
ibland lycka, ibland en dröm, ibland
skam. Därmed handlar artikeln i huvud-
sak om klädminnen även om frågelistsva-
rens beskrivningar av dagens klädbruk är
lika detaljerade och ytterst värdefulla för
framtida forskning. De berättar om vår
tids samhälle och vilka normer och vär-
deringar som nu råder.

Tidiga minnen

En diskussion som förts på senare tid
handlar om att barnkläderna allt oftare är
kopior av vuxenmodet och att barnen
därmed inte tillåts vara barn. Det är fram-
för allt flickornas kläder som närmat sig
vuxenmodet eller åtminstone tonårsmo-
det. Förebilden kan t.ex. vara en populär
sånggrupp och i marknadskrafternas
kvarnar är det inte bara musikindustrin
som drar nytta av fenomenet, utan även

konfektionsindustrin. De barnkläder som
i dag saluförs av stora klädkedjor är för-
månliga och trendriktiga. De är inte av-
sedda för långvarigt bruk, vilket inte hel-
ler deras kvalitet tillåter, utan byts ut för
varje säsong när effektiva tvättmaskiner
och torktumlare dessutom bidragit till sli-
taget. Vilka minnen dagens barn kommer
att ha av sina barndomsplagg återstår att
se. Troligen är de inte lika detaljerade som
de skildringar av äldre generationers barn-
kläder som ingår i svarsskörden.

Det är flera faktorer som bidrar till att
barndomens kläder etsat sig så starkt i
minnet hos de flesta meddelare. Som tidi-
gare nämndes beskrivs kristiden och den
efterföljande knappheten ingående. Klä-
der var en bristvara och varje plagg, an-
tingen om det ärvdes av äldre syskon el-
ler syddes upp för något speciellt tillfälle,
användes tills man växte ur det. Det inne-
bar att plagget blev en del av barnet för
en lång tid, eftersom kläderna vanligen

Enligt en gallup som utfördes i
Sverige 1946 syddes 97 % av alla
barnkläder i hemmen. Materialen,
färgerna och plaggens snitt skiljde
sig sällan nämnvärt från vuxen-
klädernas och barnen såg ut som
små vuxna. (SLS 2025:91)
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också hade en växtmån inberäknad. Det
fanns kläder som kunde få bäraren att
känna sig lycklig men även kappor och
klänningar som hatades och som det en-
dast gällde att stå ut med eftersom alter-
nativ saknades. Bristen på alternativ gäl-
ler inte enbart för kristiden, även om
knappheten då var driven till sin spets.
Barnkläder är egentligen någonting gans-
ka nytt, fram till 1950-talet syddes det
mesta i hemmen och materialen och fär-
gerna var rätt långt desamma som för
vuxna. Ända in på 1970-talet hade både
barn och många vuxna få klädesplagg
jämfört med i dag. Skolkläderna kunde
bestå av två eller tre uppsättningar per
läsår.

En annan faktor som bidrar till att så
många minns sina barndomskläder är att
barn i så stor utsträckning upplever sin
omgivning också med andra sinnen än
enbart visuellt. Förutom att man minns
hur plaggen såg ut, minnen som före

skolåldern ofta baserar sig på fotografier,
har kroppen registrerat kläderna. De allra
flesta som var barn innan strumpbyxorna
lanserades minns livstycket och de stick-
ade strumporna i detalj. Man minns me-
tallknappen som skavde på låret och i
vissa fall orsakade nickelallergi även om
ingen talade om det då. Man minns hur
benen blev röda av de stickiga yllestrum-
porna som orsakade en ständig klåda.
Och man minns hur snön kändes mot den
bara huden som blottades mellan
strumpkanten och yllebyxorna. Kroppen
har också registrerat det åtstramande, det
stora och bylsiga, och dofterna av olika
material i vått och torrt.

Mitt första minne av kläder är en klänning
som jag fick i 3-årsåldern och som jag kunde
ha ännu vid 6-årsåldern för att den var sydd
med sömsmån. Det var en grannröd klän-
ning med puffärm och volanger som kunde
släppas ned vartefter jag växte. Det som var
det bästa med klänningen var att den lukta-

Det var inte bara vardagens vantar och sockor som stickades utan också festliga klänningar, kjolar och koftor.
Många berättar om mostrar, systrar och andra släktingar som var speciellt duktiga på att sticka och försåg
familjen med stickade plagg. Nykarleby 1937. (SLS 2025:43)
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de så gott av bomull. Önskar att jag haft den
sparad men den blev till mattväft i sinom
tid. (Kvinna, f. 1931)

Även mer abstrakta minnen förknippade
med enskilda plagg har förstärkt minnet
av hur man var klädd:

Jag minns speciellt från Carpelanska försko-
lan att flickorna hade virkade angorabask-
rar i olika pastellfärger. En flicka hade en
mössa som var mjölkchokladfärgad (den
vackraste), en annan hade en ljusblå och en
tredje en ljusröd. Min var gul. Vi brukade
rycka små tussar av angorafjun från mös-
sorna och blåsa upp dem i luften och se
vems som flög högst. (Kvinna, f. 1927)

Före skolåldern är det främst inom famil-
jen, mellan syskonen, som man jämfört
sin klädsel. Skillnaderna var sällan stora.
Det har varit vanligt att systrar klätts lika,
vilket lett till att den yngsta systern kun-
nat ärva en likadan klänning flera gånger.
Det var endast storleken som förändra-
des. Många uppger att det först var i sko-
lan som man började lägga märke till hur
andra barn var klädda och göra jämförel-
ser. I en del skolor, främst i städerna, kun-
de den sociala tillhörigheten utläsas ur
klädseln medan elevernas sociala bak-
grund på landsbygden ofta var jämnare
och skillnaderna mindre. Om det inkom-
na materialet som helhet kan man säga
att den sociala skalan och hur det tar sig
uttryck i klädseln varit mycket stor inom
det svenska språkområdet.

Av släktingar bosatta på andra orter
kunde man få ärva plagg som kändes
udda i den lokala skolan; liksom dagens
barn ville man även förr helst vara så lik
alla andra som möjligt. I en del av svaren
betonas det att kristiden var så svår för
alla att man inte sneglade på varandras
kläder utan nöjde sig med vad man hade.
Men också en annan sanning skildras
med beskrivningar av skamkänslor inför

de egna kläderna och i varje skola förefal-
ler det ha funnits någon vars klädsel man
trots allt kunde beundra och avundsjukt
iaktta. Ett kapitel för sig utgör den kläd-
hjälp som mottogs från Sverige och Ame-
rika. Amerikapaket sändes ofta av emi-
granter som ville hjälpa släktingarna i
hemlandet. Påfallande många svar inne-
håller livfulla beskrivningar om hur ame-
rikakläderna mottogs, ibland var det med
glädje men alltid kändes inte plaggen rätt
för ett barn:

 Jag kommer med fasa ihåg Amerikakläder-
na, min far hade många syskon som farit till
landet ”over there”. På 1920–30-talen var
det klänningar i siden och taft, beströdda
med pärlor och paljetter. De var i vuxna
storlekar och vi, jag och mina två systrar,
var ju barn men det var inget hinder. Mor
kortade av kjolar och ärmar men axelvad-
darna lämnade hon kvar. De kläderna skul-
le vi sedan gå till skolan med, den tiden viss-
te man inte av ordet ”mobbning” men var
så säker att vi blev mobbade. Det som var
ännu värre var skorna, högklackade små
nätta skor med rosetter på tårna. Fastän de
var små var de för vuxna, vi var ju i 10–12
års åldern så vi kunde ju inte ha höga klack-
ar men det var inget problem, far tog yxan
och högg av klackarna. Gången kom i oba-
lans och vi fick gunga oss genom barndo-
men. Min bror såg ut som en gangster i sina
alldeles för stora rockar och för breda byx-
ben. Hans skor var precis sådana som man
ser i gangsterfilmer, tvåfärgade i svart och
vitt. De var alldeles för stora men far stop-
pade papper i tårna och snörde hårt fast
dem så hölls de nog på. (Kvinna, f. 1939)

Också omklädningsrummet i samband
med skolgymnastiken har för många va-
rit en prövning. Där kunde jämförelser
göras in på bara kroppen och samtliga
plagg blottades för skolkamraterna:

De första åren i samskolan skämdes jag så
för mina småbarnsunderkläder att jag göm-
de mig bakom dörren i gymnastiksalens
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omklädningsrum då jag klädde om mig.
(Kvinna, f. 1926)

Känslan av skam är kanske den som etsat
sig starkast fast i minnet. Det kan gälla
barnsliga skor, korviga strumpor eller för
stora kappor och fram till 1960-talet före-
faller det att ha varit så gott som otänk-
bart att protestera mot sina föräldrar. För-
äldrarna kritiseras sparsamt också nu då
man som vuxen tänker tillbaka på barn-
domen, och en del uttrycker en lättnad

över att de hade föräldrar som beaktade
barnets känslor. Allmänt berättas det om
den ängsla som man kände då ett plagg
fått en repa eller smutsats ned och man
visste att en utskällning var att vänta.
Speciellt många minnen berör olyckor:
eftersom klädesplaggen var få var en
repa eller ett förstört plagg också en för-
lust för en själv. Det är först nu som
många uppger att det inte lönar sig att
lappa kläder, förr var det en naturlig del
av klädvården att lappa och stoppa.

Jag minns ännu den olycksaliga händelsen
när jag rev ett hål i baken på mina splitter-
nya golfbyxor. Den sorgen var stor. Min
pappa fixade det genom att med textillim
fästa en stadig lapp på innersidan och
trycka ihop hålet. De golfbyxorna fick sedan
fungera som standardklädsel i ett par år tills
barndomen började övergå i ungdom och
förpuberteten krävde en annan stil. (Man, f.
1937)

Kläder för fest – dröm och
verklighet

Klädminnena är i stor utsträckning för-
knippade med särskilda händelser i livet.
Det kan handla om fester, om livets högti-
der som konfirmation och bröllop eller
om resor inför vilka man ekiperades sär-
skilt. En verklig hörnsten i barndoms-
minnena utgör julfestklädseln. Då var
man festklädd och ifall man vuxit ur sin
festklänning under året fick man en ny.

Våravslutningens kläder var inte lika
präglade av status fastän det ofta hörde
till att även då få en ny sommarklänning.
Under kristiden var uppfinningsrikedo-
men stor när det gällde att sy även fest-
kläder av de mest udda material och av-
lagda plagg. Gardiner, mjölsäckar, gamla
kostymer, underkjolar etc. sprättades,
tvättades, färgades och pressades. Avigsi-
dan blev rätsida och manskläder blev

”Speciellt minns jag en klänning i små ljusröda
och vita pepitarutor, som till min besvikelse syddes
i småflicksmodell, som jag tyckte att jag var allde-
les för stor att passa i. Jag ville ha en midja!” (SLS
2025)
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kvinnokläder. Malhålen gömdes i djupa
veck eller av konstfulla broderier. Rentav
Finlands flagga från 1890-talet, röd med
gult kors, blev en röd flott blus för en liten
flicka att vara stolt över. Även pojkarna
kläddes upp då det var julfest och varje
plagg införskaffades med stor möda:

Min första kostym fick jag till skolans julfest
i början av fortsättningskriget. Färdiga kos-
tymer fanns inte att få men min mor hade
någonstans fått köpa någon meter tyg som
kunde användas till kostymtyg. Närmaste
skräddare som vi kände fanns i en annan by
ett tiotal km hemifrån dit jag och min far en
kall decemberdag åkte med häst och släde
för att ta de behövliga måtten. Efter en and-
ra provningsresa kunde vi sedan hämta
hem den färdiga kostymen i god tid till sko-
lans julfest. Att jag var stolt över min fina
kostym var väl inget att undra över. (Man, f.
1931)

Kostymen förknippas ändå i första hand
med konfirmationen, en av livets stora
högtider som samtidigt innebar ett steg in
i vuxenvärlden. Många pojkar fick då sin
första kostym och också för flickorna var
konfirmationsklänningen en milstolpe i
livet. Högtidens stora betydelse kan vara
svår att förstå för dagens tonåringar. Den
var en initiationsrit, och konfirmationsfo-
tografiet har en central roll i det insända
materialet. Konfirmationsklädseln var ett
måste för både fattig och rik. I motsats till
i dag präglades konfirmationen, liksom
många andra situationer, av ett kläd-
tvång. Ibland var det seden som förutsat-
te något visst, ibland modet som var en-
stämmigt och dikterande. Följaktligen
återges därför också minnen av tvånget
och av dem som föll utanför normen:

Ännu så sent som 1941 när min årskurs kon-
firmerades, minns jag hur pinsamt det var
när Lars och Rakel, de absolut fattigaste i
byn bad om att få slippa konfirmationen
som försiggick i sockenkyrkan. Efter ett

pressande förhör av prästen i allas vår när-
varo, bekände de stackars skriftskolelever-
na att det inte berodde på otro att de ville
avstå utan att de inte hade råd att skaffa den
konfirmationsdräkt som obönhörligt måste
bäras vid konfirmationstillfället: vit hellång
klänning, vita strumpor och skor jämte vita
handskar (och självfallet även vita under-
kläder), allt i oskuldens rena vita färg för
flickorna och för pojkarna vit skjorta med
vit löskrage och vit rosett, svarta skor och
svart kostym. Att anskaffningen av kläder
skulle utgöra ett hinder för deltagandet i
konfirmationen kunde prästen inte förstå.
(Man, f. 1925)

Bland de äldre meddelarna är det några
som jämför konfirmationsklädseln med
brudparets och påpekar att de kände sig
som brudpar vid altarringen i de vita
långa klänningarna och mörka kostymer-
na. Via klädseln ges således också möjlig-
het att för ett ögonblick stiga in i en roll,

I det inkomna bildmaterialet finns flera konfirma-
tionsfotografier. I skildringarna associeras konfir-
manderna ibland till brudpar. Helsingfors 1936.
(SLS 2025)
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antingen konkret eller i fantasin. Och för
det mesta är det just festkläderna som ger
upphov till drömmar.

Frånsett en period under 1950- och 60-
talen har lång klänning varit en given
festmarkör i alla tider. I dag förknippas
tonårsflickor i långklänning främst med
”de gamlas dag” i gymnasiet. Då finns
det visserligen ett inslag av maskerad i
dräktskicket, men även tidigare har det
ofta varit festligheter i skolmiljön som
framkallat behovet av den första lång-
klänningen. Också familjehögtider har i
de högre samhällsskikten varit en arena
för ungdomarnas debut i festdräkt. Lång-
klänningen är ett plagg som i svaren ofta
beskrivs i detalj. Även om följande exem-
pel igen delvis behandlar kristiden, har
man i alla tider behövt uppfinningsrike-
dom för att med knappa resurser få en så
stilig festdräkt som möjligt. Eftersom
klänningen används sällan är man inte
beredd att binda alltför mycket pengar
vid plagget. Speciellt har detta gällt för
studenter i akademiska sammanhang.

Min första riktiga festklänning fick jag till
skolans 50-års jubileum med fest på hotell
Tammer. Pappa hade på ”svarta börsen” fått
tag på ett svart- och vitrandigt tunt tyg.
Mamma hade i sina gömmor en gammal vit
batistunderkjol, som hon fått av en gammal
släkting. Tyget var tunt och vackert brode-
rat med både hålsöm och påsydd spindel-
väv och rosor. Allting i vitt. Det blev en rik-
tigt tjusig blus med ganska djup urringning,
kantad med en hålsömsvolang, och en liten
puffärm. Kjolmodellen ritade jag själv, litet
zigenaraktig, med rynkad vid kjol och ryn-
kad bred volang vid fållen. Jag hade varit en
blyg och osäker flicka men den klänningen
gav mig självsäkerhet. Senare gifte jag mig
med en sångare i Akademiska sångföre-
ningen och MM och har faktiskt haft an-
vändning för festkläder. Av de långklän-
ningar som jag har ägt har tre varit s.k. gala-
toaletter. Den sista syddes av en vanlig by-
sömmerska i Malax och väckte uppseende

på Akademens 125-årsjubileum på Fiskar-
torpet i Helsingfors. Trots att jag inte lade
ner mycket pengar på galaklänningarna,
skulle jag inte ha skämts för någon av dem
ens på en slottsbal. (Kvinna f. 1926)

Den långa klänningen som symbol för
det allra festligaste har kvarstått i dröm-
men även under de tidsperioder som mo-
det har dikterat ett annat festbruk. Det är
ett plagg som avviker så markant från
vardagen att man i och med påklädning-
en samtidigt iklär sig en annan roll, t.ex.
med sagans prinsessa som förebild:

I 6–7 års åldern såg jag och min bästa vän i
sagoböckerna på prinsessornas vackra
långklänningar. Ett av huvudmotiven i våra
teckningar var en brud iförd en lång vit
klänning med slöja och krona på huvudet.
När jag var 12 år fick jag med min mor gå på
bio för att se filmen Borta med vinden. Jag
kunde inte nog beundra alla de vackra kri-

Modet med kort kjol utsträckte sig också till brud-
klänningarna. Prinsessdrömmen fick ge vika på
1960-talet.  (SLS 2025:373)
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noliner som förekom i den. Jag insåg nog att
det för min del knappast någonsin skulle bli
en krinolin, men trodde att vid konfirmatio-
nen skulle jag få bära min första långklän-
ning. Men när konfirmationsdagen i juni
1954 närmade sig hade det plötsligt blivit
gammalmodigt med långa konfirmations-
klänningar. Ville man vara modern, skulle
man ha kort klänning, så jag böjde mig för
modet.

1957 skrev jag studenten. På studentdi-
missionen i skolan skulle alla flickor ha en
promenaddräkt med vit blus, men på
kvällsfesten skulle det vara klänning. Poj-
karna var klädda i mörk kostym, ingen
flicka hade långklänning. Jag firade studen-
ten i min omändrade konfirmationsklän-
ning.

Samma höst började jag studera i Hel-
singfors och snart skulle jag vara med om
Vasa Nations årsfest. Frack och långklän-
ning, tänkte jag, men jag bedrog mig. Nu
var det plötsligt möjligt, och billigare, med
kort klänning till fracken eller den mörka

kostymen. Jag hade riktigt roligt i min korta
festklänning men tänkte att när jag gifter
mig, då ska det i alla fall bli vigsel i kyrkan
med långklänning och allt som hör till. Så
gick det dock inte alls. Sommaren 1967 blev
det borgerlig vigsel på mina föräldrars som-
marvilla. Jag var iförd moderiktig, kort en-
kel vit klänning. En vacker slöja hade jag i
varje fall. Hösten 1977, mer än 30 år efter
barndomens brudteckningar firades Han-
delshögskolans 50-års jubileum med festsu-
pé och bal på Åbo slott. Jag åkte till Helsing-
fors och inhandlade en i mitt tycke enkel
men vacker långklänning i mörkblå sam-
met. Drömmen om en långklänning hade
äntligen gått i uppfyllelse. (Kvinna, f. 1939)

Slottsbalen den 6 december är, förutom
en självständighetsfest, en flera timmar
lång dräktparad som de flesta finländare
följer med stort intresse i tv. Nöjet ligger i
att kritisera eller beundra damernas klän-
ningar, det sker privat i hemmen och of-
fentligt i tidningspressen. Slottsbalen är
den ultimata festen i Finland, dels avläg-
sen och för eliten, dels för ”vanliga män-
niskor” som presidenten mött på sina
landskapsresor. Det är i princip möjligt
för vem som helst att få en inbjudan till
slottet och många verkar att ha klart för
sig hur man då skulle gå till väga. Slotts-
balen är den stora prinsessdrömmen:

Några sådana kläder som på självständig-
hetsbalen på slottet har jag aldrig ägt och
kommer knappast att göra det heller. Men
skulle jag bli bjuden lovar jag att inte spara
på krutet. Det skulle vara väldigt roligt att
en enda gång i livet satsa på något riktigt
vackert och syndigt dyrt! (Kvinna, f. 1954)

Männens festklädsel, frack eller smoking,
förhöjer också bärarens känsla av högtid-
lighet och fest. Den tidlösa fracken har
ibland inhandlats per annons eller på an-
nat sätt i andra hand och följer sedan äga-
ren genom livet. Den kan också ärvas och
moderniseras med enklare ingrepp.

Långklänningen är en markör för det allra festli-
gaste. Klänningarna beskrivs ofta i detalj och min-
nena kring dem är förknippade med högtidliga till-
fällen. Tammerfors 1961. (SLS 2025:202)
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Plagg som upprepade gånger bärs vid
speciella tillfällen, vilket också gäller för
t.ex. folkdräkter, får en emotionell dimen-
sion i och med att så många minnen lag-
ras i dem:

Min hustru har någon gång proponerat på
att få göra sig av med smokingen, något
som är helt otänkbart för mig. De segrar och
nederlag som jag upplevt iförd denna smo-
king har gjort den till ett närapå heligt
plagg, en relik. Ett annat unikt plagg, som
jag numera använder ytterst sällan, är den
folkdräkt som jag lät mig göra 1972. [...] den
är mitt käraste plagg, intimt förknippad
med glädje och kulturella upplevelser.
(Man, f. 1925)

Som framkommer av citatet ovan kan
både glädje och sorg förknippas med fest-
klädsel som inte alls behöver betyda
långklänning och frack. Finkläder i störs-
ta allmänhet innebär en markering av det

festliga eller högtidliga gentemot det var-
dagliga. Beroende på tidsperiod, miljö
och social bakgrund har finkläderna va-
rierat, men funktionen att med hjälp av
dem förhöja stämningen, respektera om-
givningen och följa normer och seder är
densamma. Intressant är att kläderna ti-
digare hade en längre livscykel, vilket
innebar att deras funktion kunde föränd-
ras i takt med ålder och slitage. Det som
en gång var en kostym eller klänning för
högtidliga tillfällen togs småningom i
bruk som vardagskläder när de var till-
räckligt nötta. Då hade de inte heller
längre samma symbolvärde som tidigare.

Specialplagg för fritidssysselsättningar an-
vändes förr mest av den som hade råd och
tid att syssla med t.ex. segling, tennis eller
golf. När jag var barn slet min far ut sina
gamla kostymer och skor t.ex. i trädgården,
vid fiske, avverkning eller renoveringsarbe-

Fritidsklädsel är ett senkommet begrepp. De käckaste flickorna skidade i byxor på 1930-talet, men länge dög
kjol och kavaj också i skidspåret. Helsinge 1931. (SLS 2025:195)



17

ten vid sommarstugan. Var det varmt kavla-
des skjortärmarna upp och så hade han en
”sommarskjorta”. (Kvinna, f. 1939)

Än i dag hamnar avlagda stadskläder
ofta på sommarstugan i tron att de där
ska komma till användning. Ofta handlar
det ändå numera om sortering enligt
bättre och sämre fritidskläder och mera
sällan om att överskrida gränsen mellan
fest och fritid.

Förebilder, identitet och livsstil

På 1950-talet upptäcktes en ny grupp av
människor – ungdomarna. Konfektions-
industrin tog fart och kläder var inte
längre bara kläder utan också uttryck för
en livsstil. Till det nya ungdomsmodet
hörde musik, tidningar, nya danser, fil-
mer, idoler, smink och mycket mer som
riktades speciellt till denna nya mål-
grupp. Om man var född på 1920-talet
hade ingenting av det här funnits, jo det

fanns danser, filmer, idoler etc., men ing-
enting som var direkt revolutionerande.
Man gick klädd som sina föräldrar, som
små tanter, skriver en meddelare i sitt
svar.

För den föräldrageneration som nyss ta-
git sig igenom krigen var ungdomarnas
nya livsstil, krav och förväntningar ibland
svåra att begripa sig på. Det är nu som
trycket på moderiktighet får en ny dimen-
sion och ända sedan dess har ungdomar
gått balansgång mellan sina egna ideal
och föräldrarnas synpunkter på modet.
Den tredje faktorn som styrt ungdomar-
nas klädsel är ekonomin, ofta intimt för-
bunden med föräldrarnas synpunkter.
Pengar som ungdomarna förtjänat själva
har ändå gett de flesta möjlighet att upp-
fylla sina hetaste önskningar i klädväg,
fastän många föräldrar nog ingripit även
då. När ungdomstiden på 1950-talet och
framåt beskrivs handlar det mycket om att
känna sig rätt eller fel klädd, om att höra
till en gemenskap, om osäkerhet och själv-
säkerhet. I svaren är det är inte längre bara

Ungdomsmodet gav klädseln en ny
dimension från och med 1950-talet.
Kläderna signalerade en livsstil och
visade på grupptillhörighet. Nykar-
leby 1963. (SLS 2025:465)
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klädesplaggen som beskrivs utan utseen-
det som helhet och trender som också
fungerar som identitetsfaktorer. Mer än
under andra perioder i livet är det nu man
ständigt jämför sig med kamraterna.

Någon gång efter 1960-talet fick jag en duf-
fel, tjock och varm, beige och knäppt med
pinnar och öglor av läder. Som sig bör hade
den en rymlig huva på ryggen. Jag kände
mig modern i duffeln. Så skulle man se ut!
Av någon anledning kunde mina föräldrar
inte förlika sig med huvan, trots att de ju var
de som köpt plagget. Pappa sa, att inte kan
man ju ha en sådan där påse hängande på
ryggen. Men jag tyckte bra om jackan. And-
ra hösten när mamma tog ner duffeln från
vinden, var huvan borta! Det visade sig att
föräldrarna under sommaren haft duffeln
hos en skräddare, som tagit bort huvan.
Mamma hade sytt på en grå tjock halvmån-
formad pälskrage fäst på beige bomullstyg
som såg förskräckligt ut när kragen blåste
upp. Jag skämdes ögonen ur mig i skolan,
men jag måste ju använda duffeln, som inte
längre var någon duffel, vad skulle jag an-
nars ha. (Kvinna, f. 1946)

Ungdomsmodet förde med sig just detta
att många plagg fick en tilläggsdimen-
sion. En duffel var inte vilken kappa som
helst, en Bardot-rutig klänning var något
mer än en rutig klänning, en Helly
Hansen-seglarrock var minst av allt en
rock för segling och trasiga jeans var inte
det samma som ett par söndriga byxor.
Plaggen hade börjat symbolisera det mo-
derna och det häftiga.

Min mamma sydde min Birgitte Bardot-
klänning i blått- och vitrutigt tyg med spets
till krage och nertill på de trekvartslånga är-
marna. Hela stan vände sig om för att titta!
Det gick någon vecka och sen sågs sådana
klänningar över allt. Helst skulle man ha en
Farah Diba-frisyr till: håret tuperat till en
stor hövolm, som fästes med ett spänne bak-
till. Så fort man såg någonting nytt från sto-
ra världen så skulle man ju ha det! (Kvinna,
f. 1945)

De tidigare nämnda amerikapaketen kun-
de innehålla nyheter som jeans redan på
1950-talet, men stora världen har för fin-
landssvenskarna ändå ofta varit Sverige.
Före kriget, efter kriget och ända in på
1990-talet har klädutbudet i Stockholm
gett en guldkant på tillvaron. Det är först
nu, när de flesta stora svenska klädkedjor
etablerat sig även i Finland, som tjusning-
en med shoppingresor till Sverige bleknat.
De svenska tidningarna hade likaså länge
en central roll som förmedlare av ”sista
skriket”, i dem fanns mönsterblad och
stickmönster som sedan flitigt användes
av ungdomarna själva, av mammor och av
professionella sömmerskor. Också Lon-
don har framstått som ett modets Mekka.
De första som omnämner språkkurser i
England var där på 1960-talet, och på
1980-talet var språkresornas popularitet
kanske som störst. Kläder från England
var ett bevis på världsvana och väckte res-
pekt bland kamraterna.

Under högstadie-gymnasietiden åkte vi all-
tid till Stockholm för att shoppa. Min bästis
hade fribiljetter till Viking Line så det åktes
flitigt över till andra sidan viken för att
shoppa kläder. Då var det till vissa butiker
man gick, typ Gul och Blå, för att handla
något att skryta med och visa upp när man
kom tillbaka till skolan. [...] Kommer bra
ihåg när jag kom hem från språkresan i Eng-
land sommaren 1982 och fick låna en yngre
kompis vackra turkosblå tenniströja från
Benetton i London, köpt av hennes pojkvän.
Alla beundrade min fina blus och undrade
varifrån den var. Som sagt, det var under-
bart att vara uppmärksammad. (Kvinna, f.
1965)

Kläderna blir på 1980-talet allt mer sym-
boler för en livsstil och grupptillhörighet,
nog för att man redan på 1950-talet kunde
välja mellan att vara ”dixie” eller ”knut-
tebrud”. Märkeskläderna slår ändå ige-
nom i en alldeles ny omfattning och klä-
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dernas märkeslappar, synligt påsydda,
förstärker symboleffekten. Det är inte
längre plaggets snitt, material och färg
som uttrycker det moderna, utan märket
avgör vem som är ”ute” och vem som är
”inne”. Om klädindustrin på 1950-talet
upptäckte ungdomen som en målgrupp,
drivs de ekonomiska intressena nu läng-
re. Ungdomarna blundar för vad märkes-
kläder kostar i sin vilja att höra till, och
med hjälp av klädseln förstärker de sitt
självförtroende:

Trots att jag tydligen var rätt bra på att tjata
till mig diverse saker så gick nog inte min
mamma med på vad som helst. Säkert
handlade det både om pengar, smak och om
principer för min mamma. Det var först i
och med att jag i gymnasiet började tjäna
egna pengar som jag sedan själv köpte mig
de åtråvärda märkeskläderna. Minns att jag
för min första lön, efter att ha slitit med att
rensa ogräs i en plantskola i ösregn i flera
veckor, köpte åt mig en Helly Hansen regn-
rock och ett par Docksides seglarskor. Guud
va jag kände mig häftig. Därefter följde in-
köp av Lacoste blusar, Busnel tröjor och

Conte hattar. För sådant var ju tyvärr modet
i gymnasiet på 1980-talet i Grankulla och i
Helsingforstrakten överlag. När jag efteråt
funderat på den här perioden har jag insett
att den där Lacosteuniformen bara var ett
utslag av osäkerhet. Det var som sagt en
uniform som man kunde känna sig trygg i.
En uniform som var till för dem som inte
visste vad de hade för smak och var allmänt
osäkra med sig själva och sin identitet och
tillhörighet. Alternativ fanns bara för dem
som hade sin plats säker bland resten av
skolgänget. (Kvinna, f. 1965)

Det finns emellertid också de som vågar
ge sig i kast med varje ny trend som up-
penbarar sig i modevärlden. Som en kon-
trast till den livsstil som de dyra märkes-
kläderna representerade uppstod allt fler
klädstilar som visade på en annan grupp-
tillhörighet. Modet blev småningom mer
mångfacetterat så till vida att det nu
fanns flera olika moden samtidigt, hur du
valde att klä dig berodde på vad du ville
signalera. Men för många tonåringar
handlar det förstås också bara om att
hänga med på det mesta:

Konsumtionsbeteendet i fråga om kläd-
inköp har förändrats totalt jämfört med
tiden då varorna handlades över disk.
Expediterna i Anne-Marie Appelgrens
AMA strumpaffär i Åbo står redo att
betjäna kunderna. (SLS 2025:22)
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När jag var 15 började jag sommarjobba och
tjäna egna pengar och då köpte jag precis
vilka kläder jag ville. Då blev det ju revolu-
tion. Det var Dingo och Hanoi Rocks, det
var neon, scarves, armband, neonfärgade
byxor, t-skjortor, stora örhängen, vitt läpp-
stift, kajal på insidan av ögat. På 8:an var det
en blandning av heavymetal, trashmetal
och punk. Frälsningsarméns loppis var yp-
perligt, där fanns karlaunderskjortor, vita
nät som man skulle ha över en svart college,
söndriga jeans som man hjälpte till att sönd-
ra, kängor, säkerhetsnålar, många hål i örat,
ny färg i håret varje vecka. Även ”Arafat-
dukar” var helt rätt. Mina föräldrar, speci-
ellt min pappa, hatade mina pubertetsklä-
der. Jag älskade speciellt en leopardklän-
ning med tillhörande nitbälte, en topp som
lämnade magen bar med ljusa jeans som
hade hål vid knät och ena skinkan plus
svart hatt, farfars gamla. (Kvinna, f. 1971)

I dag då de kommersiella intressena hål-
ler jämna steg med ungdomarnas revolt
kan jeansen köpas färdigt smutsiga och
söndriga, naturligtvis till ett högt pris.

Förändringens sekel

Som framkommit i exemplen om ungdo-
marnas klädsel var förändringen inom
modet och i inställningen till kroppen
enorm under 1900-talet. Under seklets se-
nare hälft handlar beskrivningarna allt
mindre om enskilda plagg och mer om
utseendet som helhet. Klädseln blir ett ut-
tryck för någonting mer än en markör för
vardag eller fest. Ungdomlighet har i allt
större utsträckning blivit en norm för
klädseln inom alla åldersgrupper, en
meddelare skriver t.ex. att begreppet
ungdom i dag kan omfatta alla mellan
10–38.

Frågelistan handlade väldigt långt om
dagens mode och dagens inställning till
kläder och klädsel, därmed upptar också
nutiden en stor del av svaren. Här har jag

visserligen koncentrerat mig på att återge
minnesaspekten i materialet, och nutids-
skildringarna har närmast fungerat som
en kontrast vid genomläsningen. Efter-
som materialet sträcker sig över en så
lång tidsperiod som ca 1915–2003 är ut-
vecklingen från knapphet till överflöd en av
de främsta förändringarna, som många
också själva beskriver. En och samma
person kan återge hur hela syskonskaran
samsades om ett par skor medan kläd-
mångfalden i dag är så stor att gardero-
ben inte räcker till. Kristiden bidrar na-
turligtvis till att kontrasten är extra stor,
men det ekonomiska välståndet blir
egentligen synligt förhållandevis sent när
det gäller klädsel, eller som en meddelare
uttrycker det:

Det var nog först i slutet av 1980-talet och
framför allt början av 1990-talet när varia-
tionen började sätta fart. Efterkrigstiden
hade väl definitivt tagit slut och Finland kli-
vit in i den europeiska civilisationen. (Kvin-
na, f. 1965)

Citatet belyser också en annan central för-
ändring, nämligen att modet som be-
grepp utvecklats från enhet till mångfald. I
dag kan man inte längre tala om ett mode
utan det finns en uppsjö av olika stilrikt-
ningar som det står var och en fritt att väl-
ja mellan.

Det är ganska roligt att ha upplevt 1970-tals
modet två gånger med den skillnaden att
man nu inte har behövt ha det på sig. Det
lustiga är att på 1970-talet var alla kläder 70-
tals, medan det sedan när de kom på nytt
nästan bara var en trend som ungdomarna
gillade. Jag minns att på riktiga 70-talet änd-
rades ju t.o.m. herrarnas kostymer så att de
fick breda byxben och stora slag medan de
nu inte förändrats. (Kvinna, f. 1958)

Ungdomskläderna ser olika ut beroende
på vilken grupp man vill identifiera sig
med, men inte heller för vuxna finns det
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ett absolut mode. Byxbunten kan vara
smal eller bred och kjolen lång eller kort,
och det finns inga klara regler för vad
som passar bättre för fest eller vardag.
Även om modefärgen framom andra just
nu är brun och dominerar bl.a. för vinter-
kappornas del, går det nästan lika bra att
hitta kappor och jackor i t.ex. svart, rött,
ljusblått och vitt.

Modet är således inte längre så domi-
nant, det finns konfektionskläder för alla
smakriktningar. Snarast är det så att de
senaste trenderna finns till för de verkligt
modemedvetna, medan merparten av de
kläder som saluförs nog följer den aktuel-
la trenden, t.ex. i snitt, men på ett dämpat
sätt. De utgör basplagg för den breda all-
mänheten. Därtill är den allmänna upp-
fattningen att man kan klä sig hur som
helst utan att någon i omgivningen reage-
rar nämnvärt.

Jag är glad över att man numera kan gå
klädd som man själv vill och trivs bäst. Det
finns så många sorter som det finns indivi-
der. Om en människa från Ludvig XIV tid
skulle röra sig på stan, är det möjligt att ing-
en skulle vända på huvudet. Man skulle på
sin höjd tänka att han deltar i en reklam-
kampanj. (Kvinna, f. 1939)

En tredje omvälvande förändring har
skett i inställningen mellan manlig och
kvinnlig klädsel.

För männens del är det kanske främst
färgvalet som utvidgats. En meddelare
berättar t.ex. att det väckte uppseende då
hennes far klädde sig i en röd jacka som
anlänt i ett amerikapaket. Ännu kan t.ex.
ljusrött anses som en olämplig färg för en
man men färgvariationerna har åtminsto-
ne beträffande fritidsklädseln utökats be-
tydligt från de traditionella färgerna
brunt, svart och grått.

Kvinnornas klädsel har förändrats mer.
Det är framförallt långbyxorna som ingen

längre associerar till ett manligt plagg.
Berättelserna är många om hur skolflick-
or måste be om lov av rektorn att få bära
byxor i skolan. Tillåtelse behövdes också
för skidbyxor då skidning stod inskrivet
på gymnastikschemat. När byxmodet väl
slagit igenom på 1950-talet fanns det fort-
sättningsvis många miljöer där långbyx-
or ansågs opassande och unga flickor
kunde få höra beska kommentarer.

En kväll gjorde jag felet att gå till danssko-
lan iklädd långbyxor varpå dansskolans
ägare och lärare Åke Blomqvist frågade mig
inför hela skaran av ungdomar ”Frökens
pappa kan väl inte gå ut i kväll då ni tagit
hans byxor?” (Kvinna, f. 1938)

Dagens sommarmode består av ”mini-mini kjol,
därtill mini-mini blus, enorma solbrillor, rakt
hängande hår, den obligatoriska ryggsäcken i den
ena handen och den likaså obligatoriska flaskan
med kort källvatten i den andra”. (SLS 2025)
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På ett kontor bad man om lov av avdel-
ningschefen att bära långbyxor på 1970-
talet och fullt accepterade blev de kanske
först på 1980-talet. Jeans är fortfarande ett
plagg som inte är gångbart på alla arbets-
platser.

En gång i slutet av 50-talet var min bror och
jag på utfärd till Nådendal och blev inte in-
släppta på en restaurang eftersom jag var
klädd i långbyxor. I mitten på 1970-talet
hade modet i varje fall förändrats så mycket
att jag i jobbet kunde växla mellan kjol och
långbyxor. Jag minns att jag hade ett svart
par med svart väst och ett brunt par med
brunmönstrad väst. Båda västarna var fär-
digköpta och nästan knälånga. Kanske gjor-
de västarnas längd det lättare att ha byxor i
stället för kjol på kontoret. (Kvinna, f. 1927)

Bruket av långbyxor leder vidare till en
fjärde iakttagelse över modets föränd-
ring. Den utmanande klädseln ses som ett
nutidsfenomen, men fenomenet är mång-
bottnat och hör samman med samhälls-
klimatet överlag. I dagens översexualise-
rade värld upplevs många snarare som
avklädda än påklädda. Några nämner att
deras hädangångna föräldrar troligen
skulle uppleva en kulturchock om de i
dag skulle återuppstå och möta sommar-
klädda stadsbor. Under andra tidsperio-
der har normerna och värderingarna fö-
reträtt en annan syn på kroppen. Det
innebär ändå inte att erotiska signaler i
klädseln skulle ha saknats tidigare.
Många påpekar t.ex. vilken central roll
kvinnans ben spelade på 1960-talet i och
med det korta kjolmodet:

På mitten av 1960-talet kom en ny revolu-
tion, lika omskakande som den med lång-
byxor. Korta kjolar! Det var ett problem om
man tyckte att ens ben lämnade en del öv-
rigt att önska. Jag vill gärna ha det sagt här
och nu att min generation har lidit under
det absoluta kravet på att man skulle ha
snygga ben. Ingenting kunde uppväga fula

ben, inte ett vackert ansikte, inte nätt figur,
naturligtvis inte intelligens eller allmän
trevlighet. Ens värde på den erotiska mark-
naden bestämdes av benen. (Kvinna, f.
1939)

I samband med mammakläder är inte ut-
manande klädsel det rätta ordet men om
man vidgar begreppet till att omfatta en
klädsel som framhäver kroppen kan man
även i detta sammanhang konstatera en
milsvid skillnad mellan t.ex. 1960-tal och
nutid. Då det förr gällde att dölja gravi-
diteten in i det sista är det i dag helt ac-
cepterat att stolt framhäva magen i mjuka
åtsmitande material.

I dag betonas det praktiska i snart sagt
all klädsel. Materialen har utvecklats, det
finns kläder för varje tänkbart ändamål,
det bör gå lätt att tvätta etc. Speciellt
barnkläderna, de varma och tåliga over-
allerna har gett barnen en helt annan rö-
relsefrihet än forna dagars små pälsar och
damasker. Många betonar att det praktis-
ka och bekväma är avgörande för hur de
klär sig i de flesta situationer.

Ytterligare två centrala förändringar
vill jag lyfta fram. Den ena tangerar ut-
vecklingen från knapphet till överflöd
men handlar mer om framställningen av
kläder och kan kallas från självhushållning
till kommersialism. Det förefaller som om
en enorm tidsresurs frigjorts i och med att
kläderna inte längre tillverkas hemma.
En beskrivning av hur mor växtfärgade
yllegarnet från egna får som farmor se-
dan kardade och spann, ger perspektiv
på den stora förändringen till nutidens
snabba klädinköp.

Innan konfektionsklädernas genom-
brott på 1950-talet, och i synnerhet med-
an det rådde textilbrist, måste klädan-
skaffningarna planeras noggrant. Man
måste vara ute i god tid för att hinna skaf-
fa såväl material som sömmerska, ifall
man inte själv var sykunning – vilket de
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flesta emellertid förefaller att ha varit. Till
klädminnena hör alla sömmerskor, mam-
mor, mostrar och systrar som oavbrutet
stickade, ändrade om och sydde nytt.

Klädvården omfattar i dag främst tvätt
bland den yngre generationen eftersom
ett plagg inte förväntas vara långvarigt;
livslängden är i bästa fall en eller två sä-
songer. Tempot är nämligen för tillfället
rekordsnabbt i klädvärlden och i de stora
klädkedjorna kan en beräknad försälj-
ningstid för ett plagg vara så kort som tre
veckor, sedan byts sortimentet ut. Priser-
na har pressats ned: för att slit och släng-
modet skall bära sig gäller kvantitet och
inte kvalitet. Småningom har därför frå-
gor om etik och miljö blivit viktiga också
när det gäller kläder.

Frågan om det är etiskt rätt att bära päls
har många tagit ställning till och det är
förhållandevis lätt att säga ja eller nej. De
flesta anser att det i vårt klimat är berätti-
gat att använda päls. Svårare är det att ta

ställning till om massproducerade billiga
kläder har framställts så att arbetskraf-
tens villkor beaktats, om det är barn som
sytt upp kläderna och hur tillverkningen
av olika material eller blekning och färg-
ning belastar naturen? Konsumenten
sägs ha ett stort ansvar vid klädinköpet,
men hur skall den vanliga konsumenten
veta om framställningen skett humant
och ekologiskt? Också ett lågt pris är ett
tungt vägande argument vid inköp av
kläder. De hemsydda klädernas ursprung
var emellertid klar, man kände till tygens
och plaggens historia och den långa livs-
längden var med dagens perspektiv yt-
terst ekologisk.

Jag har här försökt att belysa några as-
pekter som framkom i årets pristävling
om kläder och klädsel. Det är ett verkligt
rikt material som nu arkiveras och för-
hoppningsvis kommer att användas av
framtida klädforskare. Speciellt minnes-
aspekten, hur livet gestaltas med hjälp av

Snäv midja på 1950-talet, kort kjol på 1960-talet och Marimekko på 1970-talet kännetecknar de olika decen-
niernas mode som vi minns det. (SLS 2025)
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klädminnen, har jag funnit intressant och
därför avslutar jag med ett citat som sam-
manfattar det som framkommit i så
många svar:

Kläder är terapi och många gånger är det
svårt att skiljas från ett klädesplagg. Kära
minnen finns förknippade med endel plagg.
Man minns någon speciellt festlig kväll, att
man haft trevligt och trivts i sitt plagg. Att
man känt sig fin eller att plagget känts be-
kvämt eller varmt. Något plagg kan väcka
sorgsna eller obehagliga minnen, men alla
plaggen utgör en del av ens liv och vardag –
allt som är värt att minnas. (Kvinna, f. 1950)
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IV Maj-Britt Järvinen Esbo 150 €
V Barbro Lindroos Jakobstad 100 €

Utlottningspris:
Anne-Marie Ahlgren Korpo 50 €
Thor Antas Lappträsk 50 €
Agneta Grönvik Helsingfors 50 €
Charlotta Holmén Jomala 50 €
Berit Thors Helsingfors 50 €
Brita Österman Helsingfors 50 €
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Regina Avellan-Hannelius Kyrkslätt
Brita af Forselles Helsingfors
Synnöve Hartman Esbo
Rainer Hindsberg Helsingfors
Greta Karlsson Kaskö
Peggy Karlsson Borgå
Ebba Karlstedt Pargas

Mona Karp Vasa
Arla Klockars Jakobstad
Gunilla Lindroos Vasa
Anna-Maria Nordman Korsholm
Marlene Nylund Pedersöre
Gun-Viol Smedlund Vasa
Elisabeth Still Vasa
Eva Stockmann Helsingfors

Hedersomnämnanden:
Marina Ahlsved Esbo
Vera Avellan Kimito
Charlotta Boucht Helsingfors
Agneta Bruun Helsingfors
Margareta Granfors Närpes
Göran Gustavsson Pellinge
Stig Gustafsson Pargas
Margareta Karlson Åbo
Helena Kauppinen Jyväskylä
Solveig Rabb Petalax
Carl-Erik Silvander Uleåborg
Tuula Simonsen Borgå
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År 1972 sände Folkkultursarkivet ut frå-
gelistan ”Barnets värld” där arkivets
meddelarnät ställdes frågor om traditio-
ner kring barnet före skolåldern. Under-
sökningen koncentrerade sig speciellt på
barnets värld under 1900-talets första år-
tionden och materialet behandlades av
Marie-Louise Adolfsson i en pro gradu-
avhandling i nordisk etnologi (Åbo Aka-
demi 1979).

Svaren på frågelistan är fascinerande
läsning. Här beskrivs en ålderdomlig
agrar värld där många gamla trosföre-
ställningar och bruk rörande barn och
barnavård levde kvar: man fruktade att
odöpta barn skulle bli bortbytta av över-
naturliga väsen, det var allmänt att man
lindade spädbarn, man tuggade maten
färdigt åt barnen eller serverade den i en
ohygienisk ”sudd”. Sjukdomar kallade
”fastna” (skorv) och ”riisin” (rakitis) bo-
tades med hemlagade smörjor och be-
svärjelser. Smärtorna vid tandsprickning-
en lindrades genom baddning med
brännvin och när den första tanden väl
lossnade kastades den in bakom ugnen
medan man läste en ramsa.

Redan tidigt började barnen tilldelas
olika, ofta könsbundna sysslor i hushål-
let. Kravet på lydnad och foglighet var
absolut och riskvasten låg varnande på
spiselkransen.

På frågelistans sista spörsmål, som be-
rörde förändringar i barnets värld under
meddelarnas livstid, var svaren sam-

Barnavård och barnuppfostran
Folkkultursarkivets pristävling nr 44

stämmiga. En kvinna uttryckte sig så här:
”Barnavården har genomgått en så stor
förändring vad gäller hygien, mat, kläder
och uppfostran, så det finns ingen jämfö-
relse med vad som nu är, och det föregå-
ende. Det är precis som om vi som nu är
gamla hade levt i två världar.”

Trettio år senare är det åter dags för
Folkkultursarkivet att fråga om barna-
vård och barnuppfostran. Medan den
äldre frågelistan uttryckligen sökte kun-
skap om så gamla förhållanden som möj-
ligt är tanken denna gång att koncentrera
förfrågan på tiden från 1940–50-talen
fram till vår egen tid.

I dag har vården av barnen i hög grad
tagits över av experter. Rådgivningsby-
råerna har översyn över barnens skötsel
och hälsa. Många barn involveras tidigt i
dagvård utanför hemmet. Samtidigt som
de yttre omständigheterna för uppväxten
i mycket förändrats och nya rön och upp-
fattningar ständigt lanseras lever emel-
lertid många äldre uppfattningar och tra-
ditioner kvar i de dagliga rutinerna och
bruken.

 Våra frågor gäller högst vardagliga och
personliga ting. Minns du hur det gick till
när du själv eller ditt barn skulle vänjas
av med nappen? Vilka ritualer har/hade
man i din familj vid läggdags? Minns du
dina första leksaker? Vilka synpunkter
har du på barnuppfostran? Finns det någ-
ra ramsor och lekar du gett vidare åt dina
barn eller små släktingar?
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Som vanligt ingår ett stort antal frågor i
vår frågelista. Dessa är tänkta att inspire-
ra svararen och det är inte alls nödvän-
digt att man svarar på alla frågor. Bara en
femtedel av de som svarade på frågelis-
tan 1972 var män. I dag hoppas vi givet-
vis att flera män skall delta i undersök-
ningen.

Du som inte har egna barn kan berätta
minnen från din egen barndom, om vård
och fostran av syskon, syskonbarn eller
fadderbarn och om dina egna åsikter om
temat. Berätta gärna personligt om dina
egna tankar och erfarenheter!

Tävlingstiden går ut den 15 mars 2004. Vi
delar som vanligt ut ett antal penning-
och bokpris. Svaret kan returneras i det
svarskuvert som sänds till alla informan-
ter eller adresseras till Folkkultursarki-
vet/Carola Ekrem, Riddaregatan 5, 00170
Helsingfors. Fyll också i personblanket-
ten och skicka in den med ditt svar. Ob-

servera att blanketten inte behöver re-
turneras om du inte svarar denna gång.
Nya informanter kan rekvirera blanket-
ten från ovanstående adress eller per tele-
fon eller e-post (se nedan).

Sänd in ditt svar i original. Vi står till
tjänst med en kostnadsfri kopia om du
vill bevara texten för eget bruk.

Arkivet tar också gärna emot fotografi-
er med anknytning till temat. Trots att fo-
tografierna av familjens minsta säkert hör
till de vanligaste motiven i familjealbu-
men finns det i våra samlingar rätt få bil-
der av småbarn i livets vardagliga situa-
tioner. Anteckna noga om fotografierna
doneras till arkivet eller om du vill ha
dem i retur. Fotografier som sänds in till
arkivet införs i vår bilddatabas och kan
användas för vetenskapliga ändamål.

Undertecknad svarar gärna på frågor
om undersökningen tfn 09 - 61 87 74 60
eller per e-post: carola.ekrem@mail.sls.fi.

Carola Ekrem

Uppfostran och vården av familjens barn kan fördelas mellan olika personer i släkten. (Fotot från 1957 i pri-
vat ägo)
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1. Att vänta barn
Har du hört om speciella tecken på att det
kommande barnet är flicka eller pojke?
Har du hört några uppfattningar om att
barn födda på vissa veckodagar skulle ha
speciella egenskaper? Skall en blivande
mamma iaktta något speciellt (t.ex. be-
träffande mat eller beteende), utöver de
råd skolmedicinen ger?

Berätta om dina erfarenheter av mödra-
rådgivningen. Kunde andra personer
komplettera de råd man fick där? Berätta
om förlossningsförberedelserna och om
pappans roll i sammanhanget.

Har du deltagit i någon fest kvinnliga
vänner emellan innan barnet föddes? Har
du hört om eller själv deltagit i dagens
baby-shower-tillställningar? Hur går de
till?

Hur förklarar man varifrån barn kom-
mer för äldre syskon? Vad hörde du själv
som barn?

2. Ett nyfött barn i hemmet
Har du erfarenheter av någon motsvarig-
het till forna tiders barnsängsbesök – att
den nyblivna mamman får hjälp med mat
eller hushållsarbete av andra kvinnor?
Har du varit med om att faderns manliga
vänner firat det nyfödda barnet på något
sätt?

Vilken är din uppfattning om amning-
ens betydelse? Berätta om barnets första
fasta mat. Hur ser du på färdigmat för
barn?

Hur sammanställdes den nyföddas
garderob (mammaförpackning, köp, by-
ten familjer emellan)? Hur ser du på klä-
dernas färg: rosa–flicka, ljusblått–pojke?

3. Dop, namngivning
Berätta om dopet eller namngivningsce-
remonin. Hur utsågs faddrarna, vem höll
barnet under ceremonin? Vilka gåvor fick
barnet? Vilka gåvor har du själv gett i

Handeln översvämmas av mångahanda mer eller mindre nödvändiga babyartiklar. (SLS 1514:18. Foto
Mary-Ann Elfving, 1981).
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samband med dop? Beskriv dopdräkten.
Har dopdagen uppmärksammats senare
på något sätt?

4. Att sköta barn
Har du hört goda råd om hur barn skall
skötas (användning av tygblöjor eller
pappersblöjor, låta den lilla vistas utom-
hus eller inomhus, ta upp ett gråtande
barn eller låta barnet gråta m.m.)? Har du
hört om vård och huskurer i samband
med barnets krämpor och åkommor?

Hur valdes utrustningen för babyn
(vagnar, babysitters, bärselar, matstolar
m.m.)? I vilken mån tycker du att man be-
höver alla babyartiklar som finns i han-
deln i dag? Berätta om barnets sovplats?
Vid vilken ålder tycker du att barn borde
börja sova i ett eget rum?

Berätta om olika metoder att avvänja
barnet från nappen. Hur gick den s.k.

potträningen till? Berätta om hur det gick
till att lära barnet gå. Har du minnen av
hur barnet lärde sig tala? Vilket var det
första ordet? Fanns det metoder man tog
till för att göra inlärningen snabbare?

Har du läst böcker eller tidningar om bar-
navård och barnuppfostran? Tog du in-
tryck av råd som bekantskapskretsen eller
personer ur den äldre generationen gav?

Berätta om deltagande i mamma- eller
pappagrupper och om annan babyverk-
samhet (babysimning, babyrytmik, sand-
lådegrupper). Berätta om kontakter du som
förälder knutit i sådana sammanhang.

5. Att uppfostra ett barn
I vilken ålder tycker du den egentliga
uppfostran skall ta vid? Berätta om vilka
beteenderegler du anser viktiga (bords-
skick, hälsningar, lydnad, respekt för
jämnåriga, renlighet). Vad anser du om

Daghemmen är viktiga fostrare. Här uppträder den äldsta åldersgruppen i Malmgårds dagis i Helsingfors
vid terminsavslutningen 1998. De blivande skolbarnen ”utdimitterades” och tilldelades var sin ros. (Foto i
privat ägo)
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fysiska bestraffningar (lugga, daska till)?
Har bestraffningarna förändrats sedan
din barndom? Minns du att man skrämde
dig med något för att få dig att lyda. Har
du tagit till sådana metoder själv?

Vilka regler har er familj för bords-
skick? Läser ni bordsbön? Berätta om reg-
ler kring godisätandet? Har din familj
några rutiner och ritualer vid läggdags
(godnattsaga, aftonbön)? Hur var det i
din egen barndom?

I vilken ålder tycker du barnet är moget
att komma in i dagvårdssystemet? Berät-
ta om egna erfarenheter av dagis eller an-
nan vård av barnet utanför hemmet. Hur
tycker du dagis påverkar barnets fostran?
Hur ser du på mammaledighetens och
pappaledighetens längd och på hemma-
mammans eller hemmapappans roller?

Berätta om hur far- och morföräldrarna
eller andra släktingar och vänner i ditt
fall tagit del i barnets fostran. Hur tror du
antalet syskon påverkar barnets utveck-
ling och ställning i familjen?

6. Lek och leksaker
Vilka var barnets första leksaker? Berätta
om leksaker i övrigt. Tycker du att barn
skall ha pedagogiska leksaker? Hur ser
du på alla medieinspirerade modeleksa-
ker som finns i handeln i dag? Berätta
också om de leksaker du minns att du
själv hade. Hur ser du på begreppen flick-
leksaker och pojkleksaker? I vilken ålder
kommer en eventuell könsindelning av
leksakerna in?

7. Ramsor, sagor och visor
Berätta om lekar med de minsta barnen.

Har du lärt barn några visor och ramsor?
Berätta också om visor och ramsor du
minns från din egen barndom. Vilka sa-
gor och böcker har du läst för barnen?
Minns du dina egna barndomsböcker?

Berätta om seder och bruk för barnen i
samband med årets och livets fester. Har
ni några egna familjetraditioner? Har du
iakttagit speciella traditioner kring olika
skeenden i barnets liv (t.ex. i samband
med tandlossning, i samband med födel-
sedagar)?

8. Undervisning och sysslor
I vilken ålder tycker du man kan ge bar-
nen egna sysslor att sköta? Ge exempel
på sådana. Minns du hur det var i din
egen barndom?

Vilken är din åsikt om småbarns TV-
och videotittande? Berätta om program i
TV och radio dina barn sett/lyssnat på.
Minns du något från din egen barndom?

Hur ser du på ”kulturuppfostran” av
barnen (biblioteks-, teater- och konsertbe-
sök)? I vilken ålder skall den i så fall inle-
das?

Berätta om deltagande i barnklubbar,
söndagsskola eller andra aktiviteter. Hur
ser du på ordnade aktiviteter för barn och
när kan de inledas? Minns du sådana ak-
tiviteter från din egen barndom?

Berätta om hur övergången till skolan
gick till och om eventuell förskoleunder-
visning.

Hur tycker du synen på barn och barn-
uppfostran har förändrats sedan du själv
var barn?
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Under läsåret 2001–2002 genomfördes ett
unikt samarbetsprojekt i svenska Öster-
botten kallat Österbottniskt 1900-tal. Pro-
jektet, som riktade sig till lärare och ele-
ver i låg- och högstadieskolor, initierades
och koordinerades av KulturÖsterbotten
vid Svenska Österbottens förbund för ut-
bildning och kultur i Vasa. Huvudmål-
sättningen med projektet var tudelad:
dels ville man lyfta fram och integrera
1900-talets närhistoria, dvs. både sam-
tids- och lokalhistoria, i skolundervis-
ningen, dels önskade man främja kontak-
ter för att få till stånd ett närmare samar-
bete mellan skolvärld, hembygdsrörelse

Samarbetsprojektet
Österbottniskt 1900-tal

och föreningsliv på lokalplanet, ett sam-
arbete som samtidigt skulle kunna både
underlätta och berika elevernas sökande
efter sin närhistoria.

Projektidén, som hade presenterats för
de största lågstadieskolorna och samtliga
högstadieskolor i svenska Österbotten
under vårterminen 2001, vann gehör i 17
skolor och kom att engagera över 80 lära-
re och närmare 1 200 elever.

Samarbete

För att kunna uppfylla målsättningarna

I Rejpelt skola i Vörå arbetade eleverna med både föremål och fotografier. (Foto Ulrika Östergård)
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behövdes, förutom en driftig koordinator,
ett nätverk av institutioner som kunde
ställa upp med sakkunniga informatörer
och handledare för de lärare som anmält
intresse för att delta i projektet. Det var i
detta skede Österbottens traditionsarkiv
kontaktades av projektets styrgrupp, som
undrade om arkivet kunde tänka sig att
undervisa lärarna i informationssökning
och intervjuteknik.

Traditionsarkivet, som har ett mångår-
igt och nära samarbete med både skol-
världen och hembygds- och museirörel-
sen i Österbotten, svarade ja på förfrågan
om medverkan och lovade även ta emot
det insamlade materialet till arkivet.
Andra samarbetande institutioner inom
projektet var t.ex. Österbottens museum,
pedagogiska fakulteten och Svenskfin-
lands läromedelscenter vid Åbo Akade-
mi och ett stort antal hembygdsföre-
ningsaktiva i respektive skolas närmiljö.

För traditionsarkivets del kunde sam-
arbetet indelas i två block. I inlednings-
skedet föll det på arkivets personal att
hålla föreläsningar om traditionsinsam-
ling och att undervisa i intervjuteknik,
vilket skedde under en utbildningsdag
som anordnades i Vasa för de lärare som

var involverade i projektet. Det andra
blocket innebar mottagande av det mate-
rial eleverna skapat genom dokumenta-
tionen av sin närmiljö.

Målet med utbildningsdagen, som an-
ordnades i slutet av 2001, var att ge lärar-
na den information och det kunnande
som behövdes för att de i sin tur skulle
kunna föra vidare grundläggande meto-
der i intervjuteknik till sina elever.

Arbetsformer och teman

De arbetsformer skolorna valde att an-
vända sig av anpassades till respektive
skolas förutsättningar, förankrade i när-
miljö och lokalhistoria. En del fokuserade
sin dokumentation på traditionsinsam-
ling i form av bandade och nedtecknade
intervjuer, andra valde att arbeta med
besök på museer, hembygdsgårdar och
inom föreningssektorn för att på det sät-
tet bekanta sig med lokala kulturyttring-
ar från 1900-talet. På orter med etablera-
de lokala TV-sändningar valde en del års-
kurser att presentera sin dokumentation
genom lokal-TV-nätet.

Bland den uppsjö av infallsvinklar som

I Näs skola i Larsmo bekantade sig eleverna med gamla leksaker. Illustration av Liselott Nyström, Vasa.



32

användes för att synliggöra österbott-
niskt 1900-tal kan nämnas undersökning-
ar om byskolor, klädedräkt, mattraditio-
ner, lekar, fortskaffningsmedel, musikliv,
näringsliv, fritidssysselsättningar och li-
vet på hemmafronten 1939–1944. Många
av skolorna valde att presentera sina del-
projekt i form av utställningar och tidsty-
piska collage som beskrev leksaker, hand-
arbeten, fotografier, receptböcker, vardags-
liv och fester m.m. i den egna skolans ut-
rymmen.

”Pampas på mammas och
pappas tid”

För att deltagarna i projektet skulle få
möjlighet att visa upp sina resultat anord-
nades en gemensam utställning för alla
skolor mellan den 15 maj och 2 juni i Ös-
terbottens museum i Vasa. Utställningen
fick namnet ”Pampas på mammas och
pappas tid” och rönte stor uppskattning
även utanför skolvärlden. De utställda

elevarbetena visade att många skolor inte
hade bundit sig vid en specifik tidstypisk
företeelse, utan hade gått ett steg längre
och utfört jämförande undersökningar
med t.ex. 30 års mellanrum. Genom valet
att använda sig av en komparativ metod
kunde eleverna ta till sig varandras pre-
sentationer på ett konkret sätt, även om
dokumentationen ämnesmässigt variera-
de.

Utvärdering och resultat

Under hela projektet kartlades arbetet ute
i skolorna. Från KulturÖsterbottens sida
var man noga med att dokumentera ar-
betsprocessen och kartlägga den respons
projektet hade fått i de 17 skolorna. I detta
ingick även insamling av lärarnas och
elevernas erfarenheter av projektarbetet.
En del av de resultat kartläggningen led-
de till resulterade i två häften med infor-
mationsmaterial till lärarna. Häftena, som
fick namnet Historien – närmare än du tror

Mjölkhinken och plast-
ålderns tillbringare var
symboler för utställning-
en ”Pampas på mammas
och pappas tid”. Utställ-
ningen på Österbottens
museum i Vasa visade
upp resultat av projektet
Österbottniskt 1900-tal.
(Foto Johan Vikström)
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1–2, belyser erfarenheterna från projektet
i årskurserna 1–6 respektive 7–9 och dist-
ribuerades till samtliga skolor i svenska
Österbotten, också till de skolor som inte
hade deltagit.

Förutom beskrivningar av hur Öster-
bottniskt 1900-tal genomfördes, innehåller
häftena information om traditionssök-
ning och vägledning för kommande arbe-
ten rörande närhistoria, integrerad i olika
skolämnen. Presentationen innehåller även
en förteckning över institutioner och ar-
kiv, digitala adresser och information om
den nya webbplatsen Tidsmaskinen,
www.tidsmaskinen.fi, en virtuell mötes-

plats för skolor och museer i Svensk-
finland, som öppnas inom kort.

Det fysiska resultatet av projektet be-
står av det material som inlämnades till
traditionsarkivet. Det inkomna materia-
let består bl.a. av kompendier, nedteckna-
de och bandade intervjuer, fotografier,
teckningar och videoupptagningar. En
första genomgång av materialet visar
upp ett brett register av dokumenterade
företeelser i elevernas närmiljö, vilket det
säkert finns skäl att återkomma till i ett
senare skede.

Meta Sahlström

Martin från Övermalax
har dokumenterat mor-
mors lekar.
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Bokmässan i Göteborg, Bok & Bibliotek, ar-
rangerades för nittonde gången den 25–
28 september med polsk litteratur och po-
pulärvetenskap som teman. I fjol då Fin-
land var i fokus satsade de finländska ut-
ställarna mer än vanligt på mässan, i år
var satsningen på normal nivå.

Finland hade som vanligt en samlings-
monter på 120 m2 där förlag, organisatio-

Bokmässornas poetik

ner och sällskap delade på utrymmena.
En för i år ny samarbetspartner, fullservi-
cebyrån Spokesman, hade byggt en stilig
avdelning med tillhörande egen scen.
Finlandssvenska Arenan under ledning av
scenvärdinnorna Katarina Gäddnäs och
Cita Reuter bjöd på cirka 50 välbesökta
program: intervjuer, samtal, uppläsning
och diskussioner.

Den stundande jubilaren J. L. Runeberg
fick äran att inleda med den litet provo-
kativa rubriken ”Kan man rappa till Ru-
neberg?”. Litteratursällskapets projekt-
sekreterare för jubileumsåret, Agneta
Rahikainen, berättade hur man på olika
sätt kan damma av en ikon. Fredrika Ru-
nebergs Receptbok, som hade utkommit
strax före mässan, presenterades också
och väckte stort intresse.

Den finlandssvenska barnboken, som
visar ett klart uppsving för tillfället, dis-
kuterades av författarna Tove Appelgren,
Carina Wolff-Brandt och Curt West. Sam-
talet, som leddes av Janina Orlov, fastslog
att den finlandssvenska barnboken vis-
serligen går ”i Knyttets fotspår” men är
självständig och skiljer sig, kanske främst
genom sitt direkta tilltal, från den barnlit-
teratur som just nu utkommer i Sverige.

Tove Jansson själv uppmärksammades
ett par gånger genom minnesboken Resa
med Tove. Också övriga finlandssvenska

Intresset för det förestående Runebergsjubileet var
stort på bokmässan i Göteborg. Agneta Rahikainen
berättade om jubileumsplanerna, intervjuad av
Cita Reuter. (Foto Bettina Wulff)

Höstens bokmässor i Göteborg och Helsingfors bjöd på digert program där så gott
som alla litterära genrer var representerade, där nya författarskap introducerades
vid sidan av möten med gamla favoriter och där det alltid emellanåt, mitt i det
hektiska mässvimlet, uppstod ett genuint möte mellan boken och läsaren.
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klassiker, böcker som utkommit i Vitter-
hetskommissionens Nya klassikerserien,
presenterades för en svensk publik av
Merete Mazzarella.

En i högsta grad levande klassiker,
Göran Schildt, hade tagit sig till Göteborg
för att dela med sig av sina minnen i två
nyutkomna böcker. Han fängslade sin
publik genom sitt inlevelsefulla sätt att
berätta om den unge soldaten före och
under vinterkriget och om en seglats på
västra Medelhavet 1949 med ketchen
Daphne.

Metropoler och starka stormar

I mässans seminarieprogram framträdde
den jubilerande staden S:t Petersburg ge-
nom böcker av Magnus Londen och Fred-
rik Lång. Under Rysslandkännaren Staf-
fan Skotts initierade ledning behandlades

denna mytomspunna stads många gäck-
ande ansikten. Seminariet var för övrigt
det enda av mässans flera hundra semi-
narier som uppmärksammade S:t Peters-
burgs 300-årsjubileum.

I ett annat seminarium, ”Vem behöver
en nationalskald?”, diskuterade journa-
listen Anders Björnsson Runeberg-kulten
och nationalskaldens betydelse inför ju-
bileumsåret med Merete Mazzarella och
Agneta Rahikainen.

En annan poet som det inte råder några
som helst tvivel om betydelsen av är Edith
Södergran. Hon ägnades ett seminarium
där utgångspunkten var att paneldelta-
garna skulle ge sin högst personliga syn
på om Södergran har någonting att säga
dagens människa, om hon längre spelar
någon roll. Under Birgitta Bouchts ledning
konstaterade deltagarna Birgitta Ulfsson,
Lina Ekdahl (ung svensk lyriker) och
Claes Andersson att de har sina klara favo-

Ett hörn av Finlandsmontern på bokmässan i Göteborg. (Foto Bettina Wulff)
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riter bland dikterna, men att mycket känns
överspänt och för nietzscheanskt svulstigt
i dag. Denna hållning väckte en del kom-
mentarer hos publiken efter seminariet.
Många hade tydligen i första hand kom-
mit för att höra Södergran hyllas och tyck-
te inte om att denna ikon kritiserades med
dagens läsglasögon. Att Edith Södergran i
Sverige i dag är en både läst och uppskat-
tad lyriker stod helt klart.

Jazz & poesi

Kvällsprogrammet i år var en finländsk
helkväll som arrangerades på jazzklub-
ben Nefertiti tillsammans med FILI, Infor-
mationscentralen för Finlands litteratur.
Den tvåspråkiga kvällen innehöll lyrik-
uppläsning av bl.a. Birgitta Boucht och
Curt West, jazz och poesi i form av gamla
örhängen med Claes Andersson och M.
A. Numminen, och som avslutning det
unga jazzbandet U-Street All Stars’ första,
och mycket lyckade, uppträdande i
Sverige.

Bok & Biblioteksmässan kunde räkna in
över 110 000 besök och över 500 program-
punkter på fyra dagar. Nytt rekord igen,
men efteråt undrade många om inte taket
var nått nu.

Att så många av dessa bokintresserade
människor hittar fram till Finlandsavdel-
ningen och följer med programmmen på
den finlandssvenska Arenan är en lika
stor glädje varje gång.

Lugnare stämning på Helsingfors
bokmässa

Bokmässan i Mässcentrum den 23–26 ok-
tober var den tredje i ordningen och hade
flyttat till mässans största hall. Rymliga

”bokboulevarder” och breda korridorer
gjorde att det aldrig blev plågsamt trångt,
och också kring de nio programplatserna
fanns det tillräckligt rum att röra sig. De
nya arrangemangen fick mycket positiv
respons.

Årets övergripande tema var ”Boken
bygger broar”, både i konkret och över-
förd betydelse. Broar till grannländerna,
till det förgångna, till framtiden, men
också till en ökad förståelse för det som är
annorlunda, till andra kulturer och vär-
deringsgrunder. I år uppmärksammades
också de jubilerande författarna Eino Lei-
no och Pentti Saarikoski.

På den finlandssvenska scenen, Edith
Södergran, firade man 100-årsminnet av
Rabbe Enckells födelse genom ett samtal
mellan författaren Gösta Ågren och fors-
karen Trygve Söderling om Enckells poe-
tiska arv. Också Runebergåret flaggades i
ett par program, och invid scenen visades
en liten utställning med bilder av natio-
nalskalden från olika tider. På bokmässan
uppträdde sammanlagt över 700 perso-
ner, av dem cirka 100 på svenska.

Samlingsmontern Den finlandssvenska
boken var större än förut med nästan 30
utställare, som ställde ut under de gula
boktornen på en avdelning i två block
som mätte nästan 400 m2. Trots sin storlek
var avdelningen överskådlig. Den lång-
smala formen gjorde att varje utställare
hade en bra plats mot en gång eller boule-
vard. Kommersen var livlig, många besö-
kare passade på att handla julklapps-
böcker till förmånliga mässpriser.

Enligt TNS-Gallup Medias undersök-
ning var hela 95 % av besökarna nöjda
med mässan som helhet. Nästan 90 % köp-
te en eller flera böcker och 74 % av alla be-
sökare följde med programmen. Siffrorna
är klart bättre än förra året. Åldersstruktu-
ren var densamma som tidigare, nästan
hälften av besökarna var i åldern 40–59 år
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och i regel från huvudstadsregionen. Nytt
för i år var det ökade antalet personer som
inte bor nära Helsingfors eller i Nyland,
hela 16 % mot 9 % i fjol.

Programmet på Edith Södergran-
scenen

Det rådde en inte tidigare upplevd posi-
tiv trängsel till den finlandssvenska sce-
nen. Programtiderna reserverades långt i
förväg och ingen författare kunde upp-
träda mer än en gång. Som en naturlig
följd av det var innehållet varierande och
mångsidigt i de över 50 program som
rymdes med under mässans fyra dagar.
Utöver författarintervjuer om nyutkom-
na böcker var scenen en plats för samtal
om litteratur och skrivande, författarpor-
trätt och teater för barn.

Scenen, som låg i anslutning till den fin-
landssvenska avdelningen, var välbesökt
hela tiden. Trots att sittplatserna var fler

än förra året räckte de inte alltid till och
emellanåt stod en del av publiken som en
halvmånformig mur bakom stolraderna.
Så var det förstås när de ”stora” namnen
uppträdde, bl.a. Mikael Niemi som höll
en halv timme lång suverän monolog om
sina ungdomsböcker. Han hörde till de
rikssvenska författare som inbjudits till
Edith Södergran-scenen. Men glädjande
var att också program som handlade om
att levandegöra litteraturundervisningen
i skolan och det åländska programmet
om författaren Joel Pettersson samlade
stora åhörarskaror.

Den finlandssvenska barn- och ung-
domslitteraturen presenterades främst på
torsdag och fredag förmiddag i anslut-
ning till bokorienteringen ”Kurs på bo-
ken”, som riktade sig till skolklasser.
Många var också de barn som satt och
lyssnade på Stella Parland när hon berät-
tade om sin nya, nu också Finlandia Juni-
or-nominerade versbok Katastrofer och
strofer om slummer och stoj.

Sven Hirn talade om artister och cirkusliv på Edith Södergran-scenen på bokmässan i Helsingfors. Cita Reu-
ter intervjuade honom om boken Den gastronomiska hästen. (Foto Janne Rentola)



38

Åldrande och återblickar

Att de mest berörande programmen skul-
le handla om lyrik är kanske inte överras-
kande. Diktens knappa form gör att sam-
talet blir mera koncentrerat, mera fokuse-
rat. Ett sådant var samtalet mellan Bo
Carpelan och Katarina Gäddnäs. Ut-
gångspunkten var Carpelans nya sam-
ling Diktamina, men samtalet kom att röra
sig mycket kring åldrandet och insikten
om alltings förgänglighet. När Gäddnäs
ur en ung människas perspektiv såg
framför sig ålderdomen som en tid då
man kan ”sitta på ett berg, titta ut över

havet och tänka stora, djupa tankar” sva-
rade Carpelan att det inte alls är sagt att
man ens kommer upp på berget, än mind-
re kommer ner i sittande ställning, och
tänk om berget är kallt ... Precis som i sin
lyrik kunde Carpelan med bara några få
ord teckna upplevelsen av att åldras.

Ett annat fint möte bjöd Claes Anders-
son och Tua Forsström på. I programmet
”Återblickar” såg de tillbaka på sin egen
och den andras långa diktarkarriär och
kommenterade varandras nya böcker.
Samtalet blev mycket personligt och visa-
de den ömsesidiga respekt lyrikerna har
för varandra, som är frukten av en mång-

Mässbesökare som bekantar sig med litteratursällskapets nya och lite äldre böcker på bokmässan i Helsing-
fors. (Foto Janne Rentola)
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årig vänskap, men också kommer sig av
att de alltid har varit varandras ”första
läsare” och ateljékritiker.

Att ha en egen svenskspråkig scen på
Helsingfors bokmässa är värdefullt på
många sätt. Förutom den möjlighet den
ger aktuella författare att presentera sina
böcker är den ett visitkort för den fin-
landssvenska utgivningen under året.
Mässbesökaren får i koncentrerad form
en inblick i mängden, bredden och dju-
pet.

Förläggarerfarenheter och
husmorsråd

Men visst förekom det  program på
svenska på andra ställen också. I Helsin-
gin Sanomats monter hördes Timo Hämä-
läinen intervjua både Claes Andersson
och Lars Sund på svenska inför en fullta-
lig publik. Och i Katri Vala-salen fördes ett
samtal om förläggarrollen i Finland och
Sverige, en diskussion som Uppsala Nya
Tidnings kulturredaktör Bo-Ingvar Koll-

berg i en kolumn betecknade som ”ett av
de kanske viktigaste inslagen under mäs-
san”. Med sin mångåriga erfarenhet av
förlagsbranschen kunde Marianne Bar-
gum från Söderströms och Kjell Peterson
från Atlantis i Stockholm säga det mesta
om bokutgivning och bokspridning.
Samtalet kom att röra sig kring allt från
hur viktig bokens titel är till hur man
bygger upp ett författarskap. Peter Luth-
ersson, som snart efterträder Kjell Peter-
son på Atlantis, gav sin syn på hur han
kan utnyttja sina kulturredaktörserfaren-
heter i förlagsbranschen. Den välbesökta
paneldiskussionen, som arrangerats av
Svenska litteratursällskapet och Atlantis,
leddes av Annika Hällsten.

På köksscenen, med det passande nam-
net Fredrika Runeberg, satt den till skalde-
hustrun maskerade skådespelaren Ragni
Grönblom och övervakade när Agneta
Rahikainen från litteratursällskapet och
Marketta Tamminen från Borgå museum
diskuterade Fredrika Runebergs nyutgiv-
na Receptbok och vilka av bokens råd och
rön som går att använda i dagens hushåll.

Fredrika Runeberg – ges-
taltad av skådespelaren
Ragni Grönblom – läser
ur ”sin” Receptbok.
(Foto Magnus Pettersson)
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Helsingfors bokmässa samlade 36 380
besökare, vilket är 8,3 % mer än i fjol.
Många besökare kommenterade stäm-
ningen, som upplevdes som kulturell sna-
rare än kommersiell. Besökarna flanerade
lugnt omkring och gav sig tid att både be-

kanta sig med bokutbudet och koncentre-
rat följa med programmen. Det ger inspi-
rerande vägkost för nästa år då den fjärde
bokmässan arrangeras det sista veckoslu-
tet i oktober, 28–31.10.2004.

Bettina Wulff

Heliga Birgitta 700 år

Birgittaåret firades med ett seminarium i Svenska litteratursällskapets hus den 13
november 2003. Heliga Birgittas (1303–1373) och birgittinordens inflytande på kyr-
kor, bildkonst, korstågsideologi och språk samt hennes släktträd behandlades ur
många olika perspektiv. Föredragshållarna är alla kända forskare i medeltidens his-
toria. Docent Markus Hiekkanen berättade om Birgittakyrkorna i Finland under
medeltiden. Docent Helena Edgren förde seminariedeltagarna in den medeltida
bildkonsten. Fil.dr Lena Huldén behandlade Birgitta, Magnus Eriksson och korstå-
get i öst. Fil.mag. Jarl Pousar redde ut Birgittas släkt, både anor och ättlingar. Profes-
sor Lars Wollin höll ett intressant föredrag om Birgittas inflytande på språket och
språksamfundet. Samtidigt ordnades en utställning med litteratur ur Jarl Pousars
boksamling med anknytning till den heliga Birgitta. Seminariet leddes av professor
Ann-Marie Ivars.

M.K.

Revelationes Sancte Birgitte, tryckt av Anton Koberger i Nürnberg år
1500. (Jarl Pousars boksamling, SLS)



41

Professor Paul Nyberg, skalden Zachris
Topelius dotterson, samlade under sin
långa bana som biblioteksman systema-
tiskt skrifter av sin morfar för att ersätta
skaldens egen samling, som i tiden tillföll
Nationalmuseet. Paul Nybergs son, in-
dustrirådet Henrik Nyberg, har nu över-
låtit samlingen åt Svenska litteratursäll-
skapet där den förvaras som en separat
samling och på ett utmärkt sätt komplette-
rar sällskapets boksamlingar. Samlingen
bildade grundstommen då bibliotekarie

Zachris Topelius böcker i
värdefull donation

Birgit Lunelund-Grönroos sammanställde
sin bibliografi över Topelius tryckta skrif-
ter (nr 342 i Skrifter utgivna av Svenska
litteratursällskapet i Finland, 1954). Den
kommer vid behov även att kompletteras.

Några plock ur Topeliussamlingen

Få offentliga bibliotek har sina äldsta
Topeliusupplagor i originalskick, sådana
som den unga författaren själv såg dem

Verk av Zachris Topelius som ingår i Topeliussamlingen vid Svenska litteratursällskapet. Övre raden: Dra-
matiska dikter (häftad, Edlund), Dramatiska dikter. Första delen (klotband, Edlund 1881), Blad ur min
tänkebok (klotband, Edlund 1899). Nedre raden: Sånger I. Ljungblommor (klotband, Bonnier 1866),
Sånger II (klotband, Bonnier 1876), Ljungblommor och nya blad (Edlund 1883), Sånger af Z. Topelius:
I Ljungblommor, 6 uppl. (klotband, Bonnier 1877). (Foto Janne Rentola)
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komma från tryckeriet – dvs. oinbundna,
med skört pappersomslag, ofta som tun-
na häftesupplagor. I de flesta stora biblio-
tek har man under 1800-talet och senare
låtit binda in sådana exemplar, och vanli-
gen har då också originalomslagen rivits
bort. Verk som först utkommit som sepa-
rata häften – efter att de  kanske publice-
rats i tidningar – har bibliotek låtit binda
ihop och avlägsnat omslag med uppgifter
om utgivare, pris, distribution osv. På så
sätt har man ofta förstört böcker med in-
formation om marknadsföring, man har
förstört dem som visuella vittnen om sin
tids grafiska formgivning, förstört några
blad ur bokens historia.

För oss är det nu möjligt att visa exem-
pel på flera sådana tryckalster, i original-

skick, sådana som de ursprungligen såg
ut.

Jag vill lyfta fram några smakprov ur
Topelius omfångsrika produktion. Här
finns t.ex. den första stora romansuccén,
Hertiginnan af Finland, i första upplaga
från 1850. Den första finska översättning-
en av Fältskärns berättelser utkom som en
häftesupplaga med titeln Välskäärin juttu-
ja (1867–75), inte Välskärin kertomuksia så-
som vi är vana att läsa på titelblad eller
ryggar på tjocka volymer illustrerade av
t.ex. Carl Larsson. Många svenska uppla-
gor visar att ”Fältskärn” blev en fram-
gång som uppmuntrade förläggarna att
satsa på nya fina upplagor. Om Topelius
senare framgång vittnar också flera dikt-
samlingar som förlaget har låtit binda in i

Exempel på utländska utgåvor av Zachris Topelius verk: Two times two is four (Thomas Y. Crowell  Co.,
New York 1931), orig. ”Två gånger två är fyra”, Snowdrops. Finland idyls för children (W.H. Allen &
Co., London 1881) med tolv berättelser, bl.a. ”Kyrkklockorna”, ”Kyrktuppen” och ”Solstrålen i november”,
Delka podroz malego Lucka (Nasza ksiegarnia, Warszawa 1958), dvs. ”Lasse liten”, Kolm Muinasjuttu
(Eesti Kirjastus-Ühitus, Tallinn 1922) med ”Olle på skidor”, ”Sampo Lappelill” och ”Rimtussen” samt
Skazki (Sagor) (C. Peterburg 1893) med bl.a. ”Två gånger två är fyra”, ”Adalminas pärla”, ”Hafskonung-
ens gåva”, ”Näckrosen” och ”Lasse liten”. (Foto Janne Rentola)
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dekorativa och färggranna klotband.
Redan som barn har vi alla mött Topeli-

us, hört och läst hans sagor och skåde-
spel, de flesta av oss har troligen också
sett t.ex. Adalminas pärla och Regina von
Emmeritz på scenen. Bland barnböckerna
i samlingen kan nämnas Sagor från 1849
med planscher i färg efter teckningar av
B. A. Godenhjelm och en senare Sagor
med en illustration av Tove Jansson på
pärmen. Att Topelius var känd som sago-
berättare, inte endast i Finland och de öv-
riga nordiska länderna utan i många and-
ra länder i Europa och även i USA, visar
också de utländska böcker som ingår i
samlingen.

En bok som lästes flitigt i skolorna ännu
på 1950-talet, och som starkt påverkat
bl.a. våra uppfattningar om tavastlän-
ningarna, karelarna, savolaxarna och de
svenskspråkiga i Finland, är Boken om
vårt land. Första upplagan från 1875 ingår
i samlingen.

”Tankar om djurskydd” och ”Stadgar
för Majföreningen” påminner oss om att
Topelius var initiativtagare till en organi-
serad djurskyddsverksamhet i Finland
då han grundade s.k. Majföreningar för
barn. Dessa tryckalster, vittnesmål om
författarens personlighet och idealism, är
småtryck, tunna blad, sådana som så ofta

går förlorade men ibland räddas av syste-
matiska samlare och bibliofiler som Paul
Nyberg.

Låt oss så ila bort från djurvärlden till
Helsingforssocieteten. Operan Kung Carls
jagt, skriven av Topelius och tonsatt av
Fredrik Pacius, uppfördes 1852 med stor
framgång av huvudstadens societetsda-
mer och -herrar för att samla in pengar till
ett nytt teaterhus. När det nya teaterhuset
under namnet Nya Teatern invigdes 1860
skedde det med Prinsessan af Cypern, ett
sagospel för vuxna av samma upphovs-
män. Bägge ingår givetvis också i sam-
lingen.

Handskriften Familje-Krönika, bunden
och börjad den 1 Jan. 1848 af Zach. Topelius
och Emilia Lindqvist finns också bland de
donerade böckerna. I den kan man läsa
bl.a. följande rader:

D. 24 Mars efter mer än 70 repetitioner och
mer än 4 månaders träget arbete med en
amatörpersonal af 96 personer uppfördes
”Kung Carls jagt” för första gången och
med bifall å Hfors theater, samt sedan inom
mindre än 3 veckor 9 gånger inalles. Denna
24 Mars, likasom hela detta lif ibland ung-
dom och musik, räknar jag bland de gladare
tider i min lefnad.

Anna Perälä
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Svenska litteratursällskapets nätsidor
www.sls.fi har bytt skepnad. Webbplat-
sens viktigaste uppgift är att presentera
de olika verksamhetsformerna inom säll-
skapet: arkiven och biblioteket, förlaget,
fondförvaltningen, stipendieverksamhe-
ten och den allt mer expanderande forsk-
ningsverksamheten. Förnyandet av inne-
hållet på webbplatsen pågår fortfarande.
Än så länge finns arkiven, biblioteket,
förlagsverksamheten och kanslifunktio-
nen presenterade i ny form. Webbplatsen
utvecklas och uppdateras kontinuerligt.
För närvarande omfattar webbplatsen ca

Webbplatsen – ett visitkort
100 sidor eller – bild- och ljudfilerna med-
räknade – omkring 1 000 filer.

Nytt är att sällskapets enheter presente-
rar sig på egna undersidor. Webbplatsen
omfattar på så sätt, förutom information
om de allmänna funktionerna, ett kong-
lomerat av mindre webbplatser. På arkiv-
ens egna sidor finns bl.a. allmän informa-
tion om arkivens verksamhet, regler för
användning av arkivmaterial samt möj-
lighet till sökning i samlingarna. Förutom
denna praktiska information bjuds besö-
karen på smakprov ur arkiven: exempel
på upptecknat traditionsmaterial, visor,

Ingångssidan till Svenska litteratursällskapets förnyade webbplats.
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handlingar, fotografier, dialektprov och
mycket annat.

På förlagets sidor finns bl.a. en sökbar
katalog över samtliga böcker i sällskapets
skriftserie och information om nya böck-
er, pågående utgivningsprojekt och aktu-
ella bokmässor. För pressens behov kom-
mer ett pressrum med uppgifter om aktu-
ella författare och böcker småningom att
inrättas.

Under rubriken ”Aktuellt” på anslags-
tavlan hittas information om föreläs-
ningsserier, seminarier, evenemang och
aktuella stipendier.

En annan nyhet gäller navigeringen på
sidorna. För att underlätta den finns
överst på varje sida en navigationsbalk
som hålls oförändrad oberoende av var i
hierarkin man befinner sig. Enheterna har
en egen navigationsbalk till höger på sina
egna sidor. Dessa navigationsbalkar fung-
erar som ett slags innehållsförteckning.

En webbarbetsgrupp bestående av ar-
kivchef Mikael Korhonen, systemplane-
rare Niklas Labart, fotograf Janne Ren-
tola, informatör Heidi Wallgren och un-
dertecknad (webbansvarig) har planerat
uppläggningen med särskild tanke på an-
vändarvänlighet och tillgänglighet. Det
är också gruppen som stått för de teknis-
ka lösningarna och den grafiska utform-
ningen.

Webbplatsen skall betjäna en bred mål-
grupp. Meningen är att såväl forskare,
bok- och hembygdsvänner samt skol-
elever och andra intresserade skall hitta
relevant information på sällskapets nätsi-
dor. Utöver den målmedvetna informa-
tionssökaren ska förhoppningsvis även
cyberrymdens flanörer hitta några guld-
korn.

Ingalill Ihrcke-Åberg
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Agneta Rahikainen

Johan Ludvig och Fredrika
Runeberg
En bildbiografi

Johan Ludvig och Fredrika Runeberg är
portalfigurer i 1800-talets litteratur- och
kulturhistoria i Finland. Här får vi i ord
och bild följa deras liv: barndomen i Ja-
kobstad och Åbo, ungdomstiden med
studier och bildningsiver och deras ge-
mensamma liv först i de akademiska
kretsarna i Helsingfors och sedan i Borgå,
där tillvaron i allt högre grad kom att do-
mineras av J.L. Runebergs berömmelse
som nationalskald.

J.L. och Fredrika Runeberg ägnas här
för första gången en gemensam biografi.
Boken är rikt illustrerad med bl.a. bilder
av originalmanuskript och samtida por-
trätt, konstverk och fotografier. Den bio-
grafiska texten är varvad med citat ur
brev och minnesanteckningar där både

Nya böcker
Böcker i anslutning till Runebergjubileet

huvudpersonerna och dåtidens kulturel-
la elit kommer till tals och ger boken tids-
färg.

208 s., inbunden, rikt illustrerad i färg
Bokhandelspris ca 44 €
ISBN 951-583-096-6

Rainer Knapas

Idyll och hjältemod
J.L. Runeberg i bokkonsten

Johan Ludvig Runebergs dikter utkom
redan under 1800-talet i många illustrera-
de praktupplagor. Kring sekelskiftet 1900
kanoniserades Albert Edelfelts illustra-
tioner till Fänrik Ståls sägner och under
1900-talet utgavs en mängd nya, konst-
närligt utformade böcker av Runeberg i
Finland och i de nordiska länderna.

Bland illustratörerna återfinner man
många ledande konstnärer i Finland och
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Sverige; utom Edelfelt bland andra Ro-
bert Wilhelm Ekman, Helene Schjerfbeck,
August Malmström, Louis Sparre, Olle
Hjortzberg och Gunnar Hallström. Också
i andra länder intresserade sig kända gra-
fiker för Runeberg: Henri Farge i Frankri-
ke 1924, Bernhard Folkestad i Norge och
Ernst Hansen i Danmark 1940.

Det bokhistoriska albumet återspeglar
Runebergs ställning som litterär klassiker
och ger en översikt över förändringar i
typografi, tryckteknik, illustrationsgrafik
och bokband ända från 1830-talet till i
dag.

ca 180 s., inbunden, illustrerad i färg,
utkommer i januari 2004
Bokhandelspris ca 32 €
ISBN 951-583-095-8

mitten av 1800-talet, när det mesta för
hem och hushåll måste tillredas och till-
verkas i hemmet.

Boken återger Fredrika Runebergs text
med ursprunglig stavning och är försedd
med förklaringar på bl.a. råvaror och
mått som är okända för dagens läsare. I
utgåvan ingår också artiklar om Fredrika
Runeberg och hennes hushåll, skrivna av
fil.mag. Agneta Rahikainen och fil.mag.
Marketta Tamminen.

118 s., inbunden, illustrerad
Bokhandelspris ca 20 €
ISBN 951-583-093-1

Fredrika Runeberg

Receptbok

Fredrika Runebergs receptsamling ges
för första gången ut i tryck. I den har hon
antecknat recept på bakverk – bl.a. Rune-
bergs bakelse –, maträtter och inlägg-
ningar, men också en mängd beskriv-
ningar på t.ex. garnfärgning, såpkokning,
frosskurer, trädgårdsskötsel och annat
som behövdes i hushållet. Den lilla boken
ger en god inblick i husmoderns vardag i

JLR
Johan Ludvig Runeberg i urval

Ett urval av J.L. Runebergs verk ges ut till
diktarens 200-års jubileum, som firas un-
der år 2004. I volymen ingår bl.a. de epis-
ka dikterna Älgskyttarne och Hanna samt
Fänrik Ståls sägner i sin helhet. Ett urval
lyriska dikter, med bl.a. sviten Idyll och
epigram, är hämtade ur samlingarna Dik-
ter I–III och Strödda dikter. Därtill har någ-
ra av Runebergs många psalmer och ett
urval lyriska översättningar tagits med.
Prosan företräds av två noveller och dess-
utom ingår den klassiska uppsatsen
”Några ord om nejderna, folklynnet och
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levnadssättet i Saarijärvi socken”, där
Runeberg beskriver den finska folksjälen.

Boken riktar sig både till de yngre genera-
tionerna, för vilka Runebergs diktning kan-
ske inte är så bekant, och till dem som re-
dan ”kan sin Runeberg”. Dikterna är nysta-
vade och boken är försedd med ett efterord
av Merete Mazzarella, professor i nordisk
litteratur vid Helsingfors universitet.

ca 400 s., häftad, utkommer i januari 2004
Bokhandelspris ca 10 €
ISBN 951-583-103-2

mottagande dikten fick. Dessutom ingår
utförliga textkommentarer och en omfat-
tande variantförteckning.

Utges i samarbete med Svenska Vitter-
hetssamfundet.

124 s., häftad
Bokhandelspris ca 22 €
ISBN 951-583-089-3

Samlade skrifter av Johan
Ludvig Runeberg
Del VIII:2
Uppsatser och avhandlingar på svenska.
Journalistik

Utg. Pia Forssell

Johan Ludvig Runebergs gärning som
tidningsman presenteras i sin helhet i
denna volym av Samlade skrifter av J.L.
Runeberg. Den unge magister Runeberg
var mellan åren 1832 och 1837 redaktör
för Helsingfors Morgonblad, som utkom
med två fyrsidiga nummer per vecka.

Här publicerade Runeberg egna och
andra litteratörers skönlitterära bidrag,
som intog ”paradplatsen” på första si-
dan, men också en rad kritiska artiklar,
recensioner och parodier. Bland uppsat-
serna finns t.ex. artikeln ”Några ord om
nejderna, folklynnet och lefnadssättet i
Saarijärvi Socken”, som tillsammans med
den episka dikten Elgskyttarne kom att
spela en viktig roll i skapandet av upp-
fattningen om den finska folksjälen.

I volymen ingår utöver Runebergs ar-
tiklar, reflexioner och smånotiser i Hel-
singfors Morgonblad även texter som han
publicerade i Borgå Tidning i slutet av
1830-talet.

Utges i samarbete med Svenska Vitter-
hetssamfundet.

421 s., häftad, 2003
Pris ca 36 €
ISBN 951-583-088-5

Samlade skrifter av Johan
Ludvig Runeberg
Del XII:II:2
Kommentar till Episka dikter, II:2
Nadeschda

av Michel Ekman

J.L. Runeberg gav ut sin episka dikt Na-
deschda 1841. I Samlade skrifter av J.L. Rune-
berg ingår den i del III, som utgavs av
Gunnar Tideström 1949. Nu föreligger
kommentaren till Nadeschda, skriven av
Michel Ekman.

I kommentaren kan man läsa bl.a. om
Runebergs handskrifter till dikten, om
hans inspirationskällor, om tidiga utgå-
vor och översättningar och om vilket
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Konkordans över J.L. Runebergs
Fänrik Ståls sägner

Utg. Beatrice Silén

Konkordansen är en lista över de ord som
förekommer i dikterna i Fänrik Ståls säg-
ner. Orden ges i alfabetisk ordning med
de rader de ingår i. Här kan man enkelt

Dagligt liv i S:t Petersburg
Bland kejsarens finländska undersåtar

Utg. Max Engman

Dagligt liv i S:t Petersburg är en samling av
ögonvittnesskildringar från 1800-talet och
början av 1900-talet av Finlands kontakter
med och finländarnas liv i S:t Petersburg,
”Finlands näst största stad”. Personhisto-
riska dokument och tidningsartiklar bely-
ser finländarnas liv i storstadens myller
samt den mångskiftande handeln i dess
omland. Kyrkoherde E.G. Ehrströms Min-
nes- och censurbok samt förhörsprotokoll
ger en bild av livets hela mångfald.

Finländarna i Petersburgs kosmopoli-

Övriga nya böcker

slå upp den korrekta ordalydelsen i halvt
bortglömda citat eller mer ingående stu-
dera vilka ord Runeberg använde och hur
han använde dem. Boken är försedd med
ett förord av Lars Huldén.

Ca 250 s., inbunden,
utkommer i februari 2004
Bokhandelspris ca 34 €
ISBN 951-583-104-0

tiska miljö var samtidigt en del av det
framväxande medborgarsamhället i Fin-
land. Boken innehåller också dokument
rörande stadens svenskspråkiga befolk-
ning, dess organisationssträvanden och
Svenska folkpartiets verksamhet, som
upphörde efter försöket att fira Svenska
dagen under oktoberrevolutionen 1917.

376 s., inbunden, illustrerad
Bokhandelspris ca 40 €
ISBN 951-583-094-X

Riksdag, kaffehus och predikstol
Frihetstidens politiska kultur 1766–1772

Red. Marie-Christine Skuncke &
Henrika Tandefelt

Den första svenska tryckfrihetsförord-
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ningen antogs 1766 och skapade förut-
sättningar för en politisk debatt som ald-
rig tidigare varit möjlig. Man diskuterade
i riksdagen, på kaffehus och krogar. Poli-
tiska argument framfördes i predikotex-
ter, brev och skillingtryck. En maktkamp
pågick mellan hattar och mössor, adel och
ofrälse, rojalister och anhängare av en
riksdagsmakt. Nya välutbildade eliter
gick till storms mot adelns privilegier un-
der frihetstidens sista år, innan Gustaf III
genomförde sin statsvälvning 1772 och
återställde en stark monarki.

Frihetstidens politiska kultur under
tryckfrihetsåren behandlas ur olika syn-
vinklar av 18 forskare från Sverige, Fin-
land och USA.

432 s., inbunden, illustrerad, 2003
Pris ca 36 €
ISBN 951-583-090-7

rationerna av barn, barnbarn och barn-
barns barn till dessa emigranter växt upp.
Hur förhåller sig finlandssvenskarnas
ättlingar till sin härstamning?

I denna folkloristiska studie undersö-
ker Susanne Österlund-Pötzsch hur
nordamerikaner med finlandssvensk
bakgrund kan använda sitt etniska arv
som en personlig resurs. Den etniska
identiteten uppfattas i många fall som ett
”plus” som adderas till den nordameri-
kanska identiteten.

Via ett omfattande intervjumaterial ges
många exempel både på hur ättlingarna
uttrycker sin etnicitet och på varför det
kan finnas vissa fördelar med att ge ut-
tryck åt en finlandssvensk identitet. Ska-
pandet av en etnisk identitet konstateras
vara en kreativ process som kan fylla
många olika syften för individen.

251 s., häftad, 2003
Bokhandelspris ca 30 €
ISBN 951-583-099-0

Susanne Österlund-Pötzsch

American Plus
Etnisk identitet hos finlandssvenska
ättlingar i Nordamerika

Den finlandssvenska andelen av emi-
grantströmmen från Finland till Nord-
amerika har varit omfattande. Den största
utflyttningen ägde rum mellan åren 1880
och 1930. I dag har de efterföljande gene-

Thomas Ek

En människas uttryck
Studier i Hans Ruins självbiografiska
essäistik

Författaren och filosofen Hans Ruin
(1890–1981) var en stor kulturpersonlig-
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het i både Finland och Sverige. Han ville
förmedla sina erfarenheter och insikter
till en bred publik och var medveten om
vikten av att behärska sina uttrycksmedel
– vare sig det gällde att nå fram till boklä-
saren, åhöraren i föreläsningssalen eller
lyssnaren vid radioapparaten. Han emi-
grerade till Sverige 1945, men banden till
hemlandet klipptes ändå inte av. Varje
sommar återvände han till sin sommarö
med det idylliskt klingande namnet Här-
ligö. Men allt var inte idyll, varken på
Härligö eller i tiden.

I centrum för Thomas Eks avhandling
En människas uttryck står Hans Ruins
självbiografiska essäistik och bland den-
na främst de båda verken Rummet med de
fyra fönstren (1940) och Hem till sommaren
(1960).

356 s., häftad, illustrerad
Bokhandelspris ca 36 €
ISBN 951-583-098-2

ingår föredragen vid en nordisk editions-
filologisk konferens 2002 om dessa as-
pekter på textkritisk utgivning.

Boken utges i samarbete med Nordiskt
Nätverk för Editionsfilologer.

184 s., inbunden
Bokhandelspris ca 24 €
ISBN 951-583-102-4

Göran Schildt

Daphnes loggbok
Västra Medelhavet 1949

Göran Schildt och hans hustru Mona seg-
lade med ketchen Daphne på västra Med-
elhavet under fyra månader sommaren
och hösten 1949. Rutten gick från Lavag-
na i Italien via Korsika, Sardinien, Mallor-
ca och Ibiza till Spanien och Frankrike
och tillbaka till Italien. Turismen hade
ännu inte vunnit insteg, men spåren efter
kriget fanns kvar. I loggboken gjorde Gö-
ran Schildt anteckningar om ställen de
besökte under resan, om människor de
träffade, om livet ombord och naturligt-
vis om väder och vind.

På 1940-talet var det ovanligt att båt-
ägaren själv seglade sin båt utan hjälp av
professionella sjömän. Därför väckte
Daphnes besättning – under en del av re-
san förstärkt med Vivica Bandler – intres-
se i hamnarna och de fick lätt kontakt
med andra seglare och med lokalbefolk-
ningen, som livfullt beskrivs i boken. An-
teckningarna om tekniska detaljer kring
seglatsen ger dessutom en inblick i nöjes-
seglandets villkor på den tiden. Boken är
illustrerad med fotografier från resan.

160 s., inbunden, illustrerad
Bokhandelspris ca 24 €
ISBN 951-583-086-9

Varianter och bibliografisk be-
skrivning

Red. Pia Forssell & Rainer Knapas

Variantapparater och bibliografisk be-
skrivning är hörnstenar i utgivningen av
t.ex. författares samlade verk. I volymen
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Historiska och litteraturhistoris-
ka studier 78

Red. Pia Forssell & John Strömberg

Litteraturen i Finland står i fokus för flera
av bidragen i årets volym av HLS. I voly-
men ingår uppsatser om H. G. Porthans
uppfattning om det retoriska begreppet
dunkelhet och hindren för kommunika-
tion, om Elias Lönnrot som poet, om hur
Topelius värderingar förändrades från
1840- till 1880-talet, om Tito Collianders
roman Korståget i självbiografisk belys-
ning och om sekeljubilaren Rabbe Enckell.

Författarna Agneta Ara, Johan Bargum,
Tua Forsström, Ulla-Lena Lundberg och
Kjell Westö presenterar drivkrafterna i
sina författarskap, litterära förebilder och
arbetssätt. Dessutom ingår en uppsats
som behandlar kontakterna mellan Sven
Grönvall och Maire Gullichsen.

Olika aspekter på finlandssvensk ideo-
logi och politik analyseras i uppsatser om
lantdagsmannen och redaktören Carl
Emil Holmberg samt riksdagsmännen
John Österholm och Henrik Kullberg. I
årsboken ingår också Karmela Liebkinds
föredrag  ”Bilderna av oss och de andra”
och litteratursällskapets årsberättelse i
sammandrag.

405 s., häftad, illustrerad
Bokhandelspris ca 28 €
ISBN 951-583-091-5

Camilla Lindholm

Frågor i praktiken
Flerledade frågeturer i läkare–patient-
samtal

När patienter konsulterar läkare ingår
frågor som en väsentlig del av samtalet.
Genom frågor till patienten samlar läka-

ren information för att kunna ställa diag-
nos och besluta om behandling. I denna
avhandling analyserar Camilla Lindholm
samtal mellan läkare och patienter. I fo-
kus står en särskild typ av frågor, flerle-
dade frågeturer, som består av två eller
flera frågor som ställs efter varandra eller
av en fråga som underbyggs av ett påstå-
ende. Varför räcker det i vissa fall inte
med att ställa en enda fråga? Vilka speci-
fika funktioner fyller flerledade frågetu-
rer i den typ av institutionella samtal som
läkarkonsultationer representerar?

Materialet i undersökningen består av
läkarkonsultationer som är videoinspela-
de i olika regioner i Svenskfinland och
metoden som används är språkligt orien-
terad samtalsanalys.

Studier i nordisk filologi 81, utgivare
Ann-Marie Ivars

316 s., häftad
Bokhandelspris ca 28 €
ISBN 951-583-092-3

Släktbok
Ny följd III:5

Utg. Jarl Pousar

Det femte och sista häftet i Släktbok. Ny
följd III innehåller en utredning över släk-
ten Hultin–Hulkovius, utarbetad av fru
Marie-Louise Birkner och kanslirådet
Georg Luther.  Dessutom ingår ett regis-
ter över samtliga släktutredningar i det
tredje bandet av Släktbok. Ny följd, dvs.
över släkterna Backman, Byström, Enck-
ell, Gräsbeck, Hipping, Hultin–Hulkovi-
us, Lassenius, Mellberg, Orre–Orraeus,
Palmén, Planman, Platan–Plathan och
Tujulin. Även vissa tillägg och rättelser
till de tidigare häftena ingår.

88 s., häftad
Bokhandelspris ca 20 €
ISBN 951-583-087-7
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Ur vårens
utgivning

Utges i samarbete med Finlands arki-
tekturmuseum.

184 s. inbunden, rikt illustrerad i färg,
utkommer i januari 2004
Pris ca 48 €
ISBN 951-583-100-8

Zacharias Topelius

Finlands krönika 1860–1878

Utg. Rainer Knapas

Zacharias Topelius gjorde under ett antal
år anteckningar i något som han kallade
Finlands krönika. Här skrev han ner kom-
mentarer till allt från politiska skeenden
och kulturella händelser till intriger och
skvaller. Helheten ger ett brett kulturhis-
toriskt panorama över det liberala ge-
nombrottets Finland och Alexander II:s
tid, framstegens och nationsbyggandets
period. Krönikan, som också ger bak-
grund till Topelius övriga författarskap,
utges för första gången i tryck, med kom-
mentarer och en introduktion.

ca 340 s., inbunden, illustrerad,
utkommer i januari–februari 2004
Pris ca 34 €
ISBN 951-583-101-6

Italia la bella
Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds
resedagbok 1921–1922

Utg. Kim Björklund

Arkitektparet Ekelunds långa studieresa
till Italien – från Trento i norr till Syrakusa
i söder – avsatte betydande spår i 1920-
talsklassicismens arkitektur i Finland. De
italienska intrycken levde kvar långt se-
nare under funktionalismens epok som
ett Ekelundskt särdrag.

Sevärdheterna i ”Italia la bella” fyllde
en diger resedagbok och många skiss-
böcker. Dagboken utges nu för första
gången, tillsammans med huvuddelen av
reseskisserna och arkitekternas egna fo-
tografier, som kompletterats med annat
samtida bildmaterial. Fil.mag. Kim Björk-
lund har rest i dagboksförfattarnas fot-
spår och skrivit kommentarer till dag-
bokstexten. I volymen återges dessutom
”Städernas bok”, en studie över italiensk
stadsarkitektur, där paret Ekelund sam-
manfattar intrycken från resan.
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Källan 1/2004
Nästa nummer av Källan blir ett specialnummer om J.L. Runeberg

och utkommer till jubileet den 5 februari 2004.

G.H. Jägerhorn

I fält för Gustaf III
Beskrivning över kampanjen i Savolax
1788–1790

Utg. Petra & Pertti Hakala

Gustaf III:s ryska krig 1788–1790 har
skildrats av många samtida officerare och
senare forskare. En av aktörerna på krigs-
teatern var Georg Henrik Jägerhorn. Han
var major vid Savolax lätta infanterirege-

mente vid krigsutbrottet och avancerade
under kriget till överste. Under krigsåren
förde han en journal och den ligger till
grund för hans Beskrifning öfver 1788, 1789
och 1790 Årens Campagnie i Savolax, som
han skrev 1791.

Beskrivningen är en detaljerad ögon-
vittnesskildring av krigshandlingarna i
Savolax. Jägerhorn beskriver de enskilda
slagen, bl.a. det berömda slaget vid Por-
rassalmi 1789, men reflekterar också över
taktiska och strategiska framgångar och
tillkortakommanden – och drar sig inte
för att framhäva sina egna förtjänster.

Jägerhorns beskrivning återges här i
oförkortad form och med ursprunglig
stavning. Boken är försedd med kom-
mentarer och ordförklaringar. I en inle-
dande artikel skriver docent Lars Ericson
om Gustaf III:s ryska krig ur ett vidare
perspektiv och om G.H. Jägerhorn som
person.

262 s., inbunden, illustrerad, utkommer i
januari 2004
Bokhandelspris ca 40 €
ISBN 951-583-097-4

N.E.-H.
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Svenska litteratursällskapets väggkalender 2004 har
årets jubilar J.L. Runeberg som tema. Månadsbilderna
ger glimtar av skaldens liv och bildar tillsammans en
minibiografi. Kalendern kan beställas med kupongen
längst bak i tidningen, per e-post sls@mail.sls.fi eller
per telefon 09-61 87 77. Den finns också till salu i
Vetenskapsbokhandeln, Kyrkogatan 14, Helsingfors,
samt i vissa andra bokhandlar.
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J. L. Runeberg 200 år

Jubileumsföreläsningar våren 2004
i Svenska litteratursällskapets hus,

Riddaregatan 5, Helsingfors

Författaren Runeberg

Måndagen den 16 februari kl. 18.00
Runeberg och kärleken

Föreläsare:
Merete Mazzarella och Lars Huldén

recitation av Clas Zilliacus

Måndagen den 8 mars kl. 18.00
Runebergs diktning och översättningar

Föreläsare:
Clas Zilliacus och Barbara Lönnqvist

Måndagen den 29 mars kl. 18.00
Runeberg i musiken

Föredrag med musikinslag;
Gustav Djupsjöbacka och Fabian Dahlström

Observera att programmet arrangeras på Sibelius-Akademin,
Kammarmusiksalen, Norra Järnvägsgatan 9, Helsingfors

Måndagen den 19 april kl. 18.00
Tidningsmannen och Pavo från Saarijärvi

Föreläsare:
Pia Forssell och Bo Pettersson

Måndagen den 10 maj kl. 18.00
Runeberg i illustrationer och ikonografi

Föreläsare:
Rainer Knapas och Agneta Rahikainen

Serien fortsätter på hösten. Rätt till ändringar förbehålles.
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