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Begreppet kulturarv eller kulturegen-
dom används ofta för att beskriva något 
värdefullt som skall tas tillvara, förvaras 
och omsorgsfullt vårdas för kommande 
generationer. Kulturarv används dock 
som en självklarhet utan att man närma-
re reflekterar över vad det betyder eller 
innehåller. Det är också fråga om en re-
lativt ny term som i arkivsammanhang i 
någon mån har ersatt orden ”samhällets 
minne”. Förre riksarkivarien Kari Tarki-
ainen har påpekat att begreppet kultur-
arv är den ena av de två grundpelare som 
arkivens existensberättigande vilar på. 
Det andra skälet att upprätthålla arkiv 
bygger på demokratibegreppet, närmare 
bestämt på medborgarnas rätt att ta del 
av handlingar, d.v.s. offentlighetsprinci-
pen. I detta nummer av Källan behandlas 
Svenska litteratursällskapets i Finland 
ansvar för att trygga förvaringen av det 
svenska kulturarvet i Finland och göra 
det tillgängligt.

Ett övergripande mål för Svenska lit-
teratursällskapet är ”att samla, bearbeta 
och offentliggöra vittnesbörden om den 
svenska kulturens uppkomst och utveck-
ling i Finland”. Det gäller den del av fin-
ländarnas gemensamma kulturarv som 
berör den svensktalande befolkningen, 
dess historia och olika kulturyttringar. 
För detta ändamål erbjuder sällskapet 
arkiv- och bibliotekstjänster för allmän-
heten och forskarna. Folkkultursarkivet 
med Österbottens traditionsarkiv kon-

Det svenska kulturarvet i 
Finland

centrerar sig på finlandssvenskarnas liv 
och traditioner och samlar in material om 
allt från byggnadsskick, fiske och indu-
strikultur till barntraditioner, folktro och 
folkmusik. Språkarkivet betjänar språk-
forskningen genom att rikta in sig på 
finlandssvenska dialekter, ort- och per-
sonnamn. Dessa arkiv samlar främst in 
material genom intervjuer och frågelistor 
och det omfattar en tidsperiod på drygt 
hundra år. Historiska och litteraturhisto-
riska arkivet är ett handskriftsarkiv med 
litteratur-, person- och kulturhistoriskt 
material, som till största delen är från 
1800- och 1900-talet.

Tillsammans bildar arkivenheterna 
en väl fungerande helhet och deras in-
samlingsverksamhet och arkivbestånd 
kompletterar varandra. De har alla ett 
gemensamt mål: att ta tillvara dokumen-
tationen av finlandssvenskarnas liv och 
leverne, i såväl vardag som fest. Sällska-
pets vetenskapliga bibliotek stöder arki-
vens strävanden genom att tillhandahålla 
vetenskaplig litteratur inom etnologi och 
folkloristik, svenska språket, historia och 
litteraturhistoria. Biblioteket har även 
värdefulla boksamlingar med äldre fin-
landssvensk litteratur, bokkonst och bok-
historia. 

Materialet i Svenska litteratursällska-
pets arkiv består av handskrifter, brev 
och dokument, bandade intervjuer, foto-
grafier och kartor, sammanlagt över tu-
sen hyllmeter handlingar. Genom att 
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upprätthålla arkiv och förvara viktiga 
delar av det svenska kulturarvet ger litte-
ratursällskapet existensberättigande som 
en s.k. kulturarvsinrättning. Det andra 
kriteriet uppfylls genom att sällskapet 
gör arkivmaterialet tillgängligt för fors-
karna och allmänheten. Handlingar kan 
studeras i forskarsalen och uppgifter om 
samlingarna, kataloger och förteckningar, 
finns även tillgängliga i elektronisk form 
på sällskapets webbplats (www.sls.fi).

I detta nummer av Källan presenteras ett 
personarkiv, arkitektprofessor Nils Erik 
Wickbergs (1909–2002) skriftliga kvarlå-
tenskap, som ett exempel på vilka skat-
ter vårt svenska kulturarv innehåller och 
som i detta fall förvaras i Historiska och 
litteraturhistoriska arkivet. Samtidigt be-
lyses de ”gamla papprens” väg från ett 
hem till arkivet, hur de tas till vara, ord-
nas upp och förtecknas och vad de berät-
tar om en vetenskapsmans och kulturper-
sons liv och livsgärning.

Historiska och litteraturhistoriska ar-

kivet erbjöds våren 2003 att ta emot Nils 
Erik Wickbergs arkiv. Arbetet med att ta 
till vara materialet påbörjades med att 
en grupp tjänstemän från litteratursäll-
skapet besökte Wickbergs lägenhet på 
Kaptensgatan i Helsingfors. Möjlighe-
ten att få träda in i en arkivbildares hem 
och uppleva miljön där han arbetat och 
vilat var unik. Kvar stod inredningen 
orörd, här fanns personliga ägodelar, 
alla efterlämnade papper och böcker så 
som han lämnat dem, som om han bara 
för en stund sedan hade begett sig ut på 
en vandring. Han hade gått barhuvad 
för hatten låg kvar på hatthyllan. Hans 
fysiska och andliga närvaro i föremålen 
var påtaglig. Det var en mycket speciell 
känsla som de närvarande upplevde, 
och vid detta besök beslöts att processen 
med att ta tillvara materialet skulle doku-
menteras och att hans orörda hem skulle 
fotodokumenteras och bilderna förvaras 
tillsammans med arkivet. 

Förste arkivarie Petra Hakala beskriver 
i sin artikel hur det Wickbergska arkivet 

Nils Erik Wickberg i 
sitt hem på Kaptens-
gatan i Helsingfors.
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togs emot och behandlades i HLA. Hon 
visar samtidigt vilket stort och omfattan-
de arbete de arkivanställda utför innan ett 
arkiv är färdigt för användning i forskar-
salen. Arkivarien Anne-May Berger, som 
ordnade upp och förtecknade arkivet, 
berättar om Nils Erik Wickbergs liv och 
gärning såsom de träder fram i bevarade 
brev, fotografier, tidningsurklipp, kartor 
och skisser. Bibliotekarien Anna Perälä 
berättar utgående från det kvarlämnade 
biblioteket om Wickbergs fascination 
över andliga och filosofiska frågor och 
om hans mångsidiga intresse för kultur, 

historia och konst. Fotografen Janne Ren-
tola har fotodokumenterat hemmet, som 
sedermera upplöstes, och i bilderna har 
han lyckats fånga stämningen och käns-
lan i de rum Wickberg levde och bodde i. 
Hemmet är nu tömt, föremålen skingra-
de, men Nils Erik Wickbergs minne lever 
vidare bl.a. i hans författarskap, konst, 
musik och efterlämnade papper, som i 
dag förvaras tryggt i Historiska och lit-
teraturhistoriska arkivet.

Mikael Korhonen
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En människas kvarlåtenskap bör alltid 
behandlas med varsamhet och respekt. 
Att ta emot och förvara privat arkivma-
terial är därför ett ansvarsfullt uppdrag 
som bygger på ett ömsesidigt förtroende 
mellan donatorer och mottagare. Genom 
att överlåta brev och handlingar till ett 
offentligt arkiv kan en donator försäkra 
sig om att materialet bevaras för framti-

Att ta till vara arkiv 
– ett ansvarsfullt uppdrag

den och kommer forskningen till godo, 
medan arkivet förbinder sig att vårda 
materialet och övervaka att det används 
på överenskommet sätt. 

Historiska och litteraturhistoriska arki-
vet (HLA) har sedan år 1885 tagit emot 
drygt 1 000 samlingar och arkiv av en-
skilda personer och institutioner. Mate-
rialet, som anknyter till finlandssvensk 

Hallen i Nils Erik Wickbergs hem. Foto Janne Rentola. 
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person- och kulturhistoria, har tillhört 
främst författare och andra kulturper-
soner, vetenskapsmän, släkter, gårdar, 
föreningar och organisationer. I tid om-
spänner det perioden från 1500-talet till 
2000-talet med tyngdpunkten på 1800-
talet och 1900-talets första hälft. I början 
av 1900-talet samlades material rörande 
1700-talets kulturhistoria, 1808–1809-års 
krig, vissa författare m.m. in och även 
senare har styrd insamling bedrivits i 
mindre skala t.ex. inför utgivningen av 
någon författares brev och produktion. 
Huvudprincipen har dock varit att do-
natorer tagit kontakt med HLA, som i 
sin mottagande verksamhet bistås av en 
ackvisitionskommitté, vars medlemmar 
fungerar som kontaktlänk mellan arkivet 
och fältet. Hösten 2004 tog HLA i bruk 
en egen insamlingspolicy som faststäl-

ler vilka typer av arkiv HLA kan ta emot 
och vad som i samråd med de presumtiva 
donatorerna kan styras till andra arkivin-
stitutioner. Donatorer får ett litet infor-
mationspaket om vilken typ av material 
HLA är intresserat av.

Förhandlingar och diplomati

Att ta emot privat arkivmaterial handlar 
mycket om förhandlingar och diplomati. 
Det finns inga lagar eller förordningar 
som förpliktar privatpersoner och pri-
vata organisationer att överlämna sitt 
arkivmaterial till offentliga arkiv. Många 
vill ändå gärna att brev och handlingar, 
som de anser vara historiskt viktiga eller 
värdefullt forskningsmaterial, skall beva-
ras för eftervärlden och kontaktar därför 
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HLA med en förfrågan om materialet är 
värt att bevara. 

Kontakten med donatorerna och den 
förtroendeskapande verksamheten är en 
viktig del av donationsprocessen och i 
tillvaratagandet av det finlandssvenska 
kulturarvet. I vissa fall är det lätt att av-
göra om materialet hör hemma i HLA el-
ler inte, men ofta kan det vara fråga om en 
rätt lång och arbetsdryg process. Arkiv-
personalen gör hembesök för att närmare 
bekanta sig med materialet och avgöra 
om det hör till den nisch HLA bevakar el-
ler om det bättre passar in i något annat 
arkiv. HLA vill befrämja att arkivmaterial 
ställs till forskningens förfogande på ett 
optimalt sätt och samarbetar med andra 
arkivinstitutioner för att hitta rätt förva-
ringsplats för handlingar som inte kan 
förvaras på SLS. 

Ett exempel på hur donationsprocessen 
går till är professor Nils Erik Wickbergs 
(1909−2002) arkiv, som HLA mottog i ja-
nuari 2004. I fråga om detta arkivmaterial 
tog processen drygt ett år från de första 
kontakterna från donatorernas sida till 
dess donationsavtalet var undertecknat, 
hemmet dokumenterat och arkivet för-
tecknat och klart att ställas till forskarnas 
förfogande. Att få möjlighet att komma in 
i ett mer eller mindre orört hem och un-
der en längre tid skapa sig en helhetsbild 
av arkivbildaren i form av arkivmaterial, 
bibliotek, inredning och konstverk m.m. 
var extraordinärt även inom HLA:s verk-
samhet. För att bibehålla helhetsintrycket 
fotodokumenterades professor Wick-
bergs hem under hösten 2003. 

Professor Wickberg hade testamenterat 
sin kvarlåtenskap till Tekniska högskolan. 
Dödsboförvaltarna kontaktade HLA via 
en medlem av ackvisitionskommittén för 
att utreda huruvida SLS var intresserat av 
den del av Nils Erik Wickbergs arkiv och 
bibliotek som inte gällde hans verksamhet 

som arkitekt eller professor i byggnads-
konstens historia och stillära vid Teknis-
ka högskolan. Under det första besöket i 
hemmet på Kaptensgatan i Helsingfors i 
mars 2003 diskuterade arkivets tjänste-
män placeringen av arkivmaterialet med 
dödsboförvaltarna och representanter för 
Tekniska högskolan. För forskare är det 
alltid att föredra att allt material gällande 
en arkivbildare förvaras på samma ställe, 
men i fråga om en så mångsidig person 
som Nils Erik Wickberg, verksam inom 
vitt skilda områden, blev en uppdelning 
nödvändig. Resultatet blev att materialet 
delades upp mellan olika institutioner 
enligt professor Wickbergs olika verk-
samhetsområden. Finlands Arkitektur-
museum tog hand om bl.a. ritningar och 
handlingar rörande olika restaurerings-
projekt och arkitekturtävlingar, Tekniska 
högskolan tog emot den del av arkivet 
som hänför sig till Wickbergs verksamhet 
som professor och Helsingfors universi-
tetsbibliotek med sin notsamling tog emot 
Wickbergs egna kompositioner. Svenska 
litteratursällskapet i Finland tog emot 
handlingar och brev med anknytning 
till Wickbergs litterära och konstnärliga 
verksamhet samt personliga handlingar 
och handlingar om familjen, privat korres-
pondens och fotografier samt böcker ur 
Wickbergs omfattande bibliotek, bl.a. ex-
emplar av Wickbergs egna tryckta verk. 
Att dödsboförvaltarna var nära vänner 
till arkivbildaren och kunde bidra med 
detaljupplysningar om honom, hans hem 
och arkivmaterialet var också värdefullt. 
Under hösten 2003 gick arkivarien Anne-
May Berger vid HLA igenom materialet i 
lägenheten och plockade ut de brev och 
handlingar som skulle överföras till SLS 
medan bibliotekspersonalen inventerade 
bokbeståndet med tanke på komplette-
ring av sällskapets bibliotek.
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Donationsavtal och 
överenskommelser

I HLA:s insamlingspolicy regleras det 
ömsesidiga förhållandet mellan HLA och 
donatorerna eller deponenterna. Regel-
verket garanterar också att det arkivma-
terial som HLA tar emot behandlas och 
förvaras på ett tryggt sätt och nyttjas en-
ligt vedertagna arkivprinciper. Material 
kan antingen doneras till eller deponeras 
hos SLS och med varje donator eller de-
ponent görs ett separat överlåtelseavtal 
där de juridiska aspekterna av överlåtel-
sen fastställs. Genom överenskommelse 
med donatorn eller deponenten fastslås 
t.ex. materialets tillgänglighet och möj-
ligheten till olika slag av förbehåll. Alla 
begränsningar i avtalen är dock tids-
bundna. 

I fallet med Nils Erik Wickbergs arkiv 
var Tekniska högskolan donator och juri-
disk motpart, och förhandlingarna fördes 
med såväl dödsboförvaltarna som Tek-
niska högskolans jurister. Flera avtalsut-
kast med ändringar och kompletteringar 
gjordes upp under hösten 2003 innan 
alla parter var nöjda. Donationsavtalet 
för professor Nils Erik Wickbergs arkiv 
undertecknades den 29 januari 2004. En-
ligt detta avtal är arkivet tillgängligt för 
forskning utan förbehåll. De böcker som 
donerades till SLS bibliotek omfattas av 
samma avtal som arkivmaterialet och 
finns uppräknade i en bilaga till dona-
tionsavtalet. I SLS biblioteksdatabas har 
antecknats vilka böcker som kommer 
från Nils Erik Wickbergs hem.

 

”Papprens paradis” 

Material som överlåts till HLA ordnas 
och förpackas i arkivdugliga omslag och 
kartonger med tanke på långvarig för-

Arkivalier så som Nils Erik Wickberg hade lämnat 
dem. Foto Janne Rentola.

varing på bästa sätt. Materialet förvaras 
i specialbyggda arkivdugliga utrymmen 
med konstant temperatur och fuktighet. 
Det nyinkomna materialet registreras i en 
databas som är tillgänglig på SLS webb-
plats på internet (www.sls.fi). En förteck-
ning över arkivmaterialet görs upp och 
handlingarna ställs därefter till forskar-
nas förfogande. Handlingar som av olika 
orsaker måste skyddas mot slitage mik-
rofilmas och handlingar som är i dåligt 
skick konserveras innan forskarna får 
tillgång till dem. Arbetet med att ordna 
och förteckna Nils Erik Wickbergs arkiv 
(SLSA 1209) ägde rum under våren 2004 
och arkivet är nu tillgängligt för forska-
re.

Petra Hakala
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”Arkitekt och professor i byggnadshisto-
ria, målare, kompositör och pianist. Dess-
utom författare, essäist, lyriker och aforis-
tiker. Ett original och en gentleman.” Så 
inleds presentationen av veckans jubilar 
i Hufvudstadsbladet den 10 september 
1999, när professor emeritus Nils Erik 
Wickberg, kallad NEW, fyllde 90 år.

De flesta artiklar och intervjuer med 
Wickberg beskriver honom som anspråks-
lös och mångsidig. Hans omfattande 
livsverk inom arkitekturen, konsten och 
musiken presenterades på en livsverks-
utställning på Arkitekturmuseet 1995. 
Avsikten med den här framställningen 
är att presentera arkivbildaren Wickberg 
och samtidigt ge bakgrundsfakta om det 
material som tillföll HLA.

NEW:s hem såg i september 2003 i stort 
sett ut som när han lämnade det, förutom 
att alla bordsytor och de flesta stolar var 
täckta med högar av papper. Ett visst 
förarbete med uppordnandet av kvarlå-
tenskapen hade nämligen gjorts innan ar-
kivpersonalen påbörjade sorteringen av 
materialet. Benedict Zilliacus beskriver 
Wickbergs hem i en intervju i Hbl 1977:  
”miljön är lika lågmält kultiverad som 
mannen själv – utsökta mattor, lite kine-
serier, behaglig belysning och rationella 
möbler”. Det var således en inspirerande 
och trevligt avvikande arbetsomgivning 
som undertecknad hade glädjen att vistas 
i under de veckor sorteringen av arkiv-
materialet gjordes. 

 

Bilden av Nils Erik Wickberg 
Arkivet berättar

Familjen

NEW växte upp som enda barnet i en 
medelklassfamilj i Helsingfors. Samma år 
som han föddes dog brodern endast ett 
år gammal. Fadern Axel Wickberg hade 
ett tryckeriföretag och modern Alina (f. 
Nyman) skötte hemmet. I en intervju 
konstaterar NEW att ”ingenting av det 
som verkligen kommit att intressera mig 
i livet har jag tagit intryck av i min bak-
grundsmiljö”.

Familjen Wickberg torde ha stått som 
förebild till Kurt Grönbecks familj i Wick-
bergs roman Semikolon 1:

Kurt visste att hans mor älskade honom över 
allt annat i världen, ja att han sannolikt var 
den ende hon verkligen älskade. Men hen-
nes kärlek var blind som en naturkraft; hon 
älskade honom utan att förstå honom och 
utan möjlighet att förstå honom. (s. 128)

Herr Grönbeck var så alltigenom en känslo-
människa, att till och med Kurt ibland blev 
pinsamt berörd av hans vekhet. (s. 116)

Att fadern godkände hans läggning och på 
sitt blyga och försynta sätt sökte visa att han 
trodde på sonens ”kallelse”, hade säkerli-
gen bidragit till att Kurt aldrig hade hyst 
ens skymten av tvivel på sin konstnärliga 
eller litterära begåvning, utan snarare varit 
fallen för en naiv självöverskattning. Hans 
mindervärdeskänslor gällde inte konsten, 
utan livet. (s. 121)
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Nils Erik Wickberg kom aldrig själv att 
bilda familj. Göran Schildt skriver i sin 
recension av böckerna Semikolon 1 och 2 
att romanens tyngdpunkt ligger i ”skild-
ringen av den utvecklingsprocess som 
leder en till ensamhet och livshämningar 
dömd människa till räddning och gemen-
skap på ett annat plan än den borgerliga 
familjeförsörjarens”.

Arkitekten

Arkitekten Mikael Sundman lyfter i in-
ledningen till NEW:s 90-årsfestskrift fram 
Wickbergs roll som fostrare av flera gene-
rationer arkitekter. Wickberg har hjälpt 
dem att upptäcka arkitekturen och dess 
historia i vid mening. Att förstå mångfald 
och kunna bedöma kvalitet är lika grund-
läggande för hans arkitektursyn som att 
se de sociala och kulturella sambanden 
bakom arkitekturen, säger Sundman. 

Förutom professor i byggnadskonstens 

historia och stillära vid Tekniska högsko-
lan i Helsingfors var NEW i många år 
chefredaktör för tidningen Arkkitehti–
Arkitekten och hade sålunda stort in-
flytande på debatten om den finländska 
samtidsarkitekturen. Han var också aktiv 
i olika expertnämnder och organisatio-
ner, bl.a. Arkitektförbundet, Arkitektgil-
let, statens arkitekturnämnd, Helsingfors 
museinämnd och delegationen för Ro-
minstitutet. Följande uttalande visar att 
han inte var odelat förtjust i denna roll: 
”För den som inte har fallenhet för admi-
nistrativa uppgifter finns det knappast 
något mera urholkande och avtrubbande 
än att sitta på sammanträden.” Enligt 
NEW är det enda han ritat ett biljettskjul 
till Olofsborg. I stället för att riva och rita 
nytt planerade han många stora restau-
reringar. Bland hans restureringsprojekt 
kan nämnas kyrkorna i Korpo, Kurikka, 
Tammerfors och Borgå samt Tavastehus 
slott. Wickberg själv har sagt att hans 
”storhetstid” som arkitekt tog slut när 

Nils Erik Wickberg med föräldrarna ca 1914. SLSA 1209.
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han var 15. ”Dittills hade jag drömt och 
planerat.” 

I arkivet ingår en hel del ungdomsarbe-
ten, bl.a kartor över fantasilandet ”Hun-
dien” och teckningar av djuren som levde 
där. En kuriositet är leksaksdjuren med 
hunden ”Toveri” i spetsen som var hu-
vudaktörer i NEW:s fantasivärld i barndo-
men och som han också berättar om i den 
självbiografiska romanen Semikolon 1.

Kurt satt och drömde framför en stor stads-
plan, vackert målad i olika färger. Den åter-
gav de inre delarna Inténnor, huvudstaden 
i republiken Kordión, ett fantasiland vars 
geografi han i minsta enskildhet hade utar-
betat – alldeles som han i åtta-tioårsåldern 
hade skapat sitt kära Hundien, författat dess 
geografi och historia och utrustat det med 
flaggor, uniformer, ordnar, mynt, frimärken 
och till och med spårvägsbiljetter! (s. 8)

På ett annat ställe i boken berättar han: 

Toveri gjorde ett värdigt och belevat in-
tryck, han påminde i själva verket om ett 
gammalt geheimeråd med Frans-Josefspo-
lisonger. Men i blicken från de stora, svarta 
kängknappsögonen skymtade en vemodig 
resignation.

Kanske berodde det på att han var gift med 
en anka, en riktig uppstoppad ankunge som 
hade något irriterande ”kvinnligt” över sig. 
Barnen och barnbarnen var alla hundar av 
olika raser. (s. 7) 

Författaren

NEW har gjort en stor insats med sina 
böcker om arkitektur. Enligt Mikael Sund-
man är Wickberg sannolikt den i Finland 
som skrivit mest om byggnadskultur 
med tyngdpunkt på historia. ”Han intar 
en långt mera framskjuten position i vår 
arkitekturdebatt än vad hans milda och 
lågmälda framtoning kunde låta ana.” 
Mycket av det han skrivit har också haft 
en polemisk eller kritisk karaktär, fortsät-
ter Sundman. För verket Städer, byggnader 
... tilldelades han 1990 ett hedersomnäm-
nande i tävlingen Fack-Finlandia. 

Det är inte enbart på arkitekturens om-
råde Wickberg utmärkt sig som författare. 
År 1977 fick han Svenska litteratursällska-
pets Tollanderska pris för essäsamlingen 
Tonfall (1976). Förutom aforismer, essäer 
och dikter har han som nämnt skrivit en 

Arkitektens arbets-
bord. Foto Janne 
Rentola.
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självbiografisk roman som utgetts i två 
delar. I arkivet finns dikter som han skri-
vit redan som barn samt manuskript till 
både skrifter om arkitektur och skönlitte-
rära arbeten. I en recension påpekar Sven 
Willner att det märkliga är att Wickberg 
inte bara har åsikter om det mesta utan 
att han också kan motivera dem. I ett brev 
den 11 februari 1977 skriver Lorenz von 
Numers till NEW i anledning av det Tol-
landerska priset: ”Det var länge sedan ett 
litterärt pris tillföll en så förtjänt person 
och gjorde mig så glad. Professor Wick-
berg har många beundrare bland de tysta 
i landet och bland de trägna läsarna av 
väsentliga böcker.” Också Georg Henrik 
von Wright uttrycker sin uppskattning 
över Tonfall i ett brev daterat den 18 mars 
1978: ”Det har varit också på något sätt 
värmande att finna, att det på nära håll 

funnits en människa, vars reaktioner in-
för såväl de aktuella händelserna som de 
eviga tingen förefalla mig så lika mina 
egna. Intellektuellt har jag alltid känt mig 
ganska ensam och isolerad – jag menar 
inte, att detta är något som jag beklagar 
eller svårt lidit av.”

NEW bibehöll hela sitt liv ett aktivt in-
tresse för arkitektur, samhälle och sin om-
givning men ägnade sina sista år främst 
åt teologiska frågor. Fram till sin död ar-
betade han på ett bokprojekt om teologi 
och religion där Luther spelade en viktig 
roll. Boken fick aldrig en klart struktu-
rerad form utan finns i arkivet som ma-
nuskriptutkast och anteckningar. Hans 
handstil blev under de sista åren rätt 
svårtydd, säkert mycket på grund av den 
starkt nedsatta synen. Han hade haft som 
vana att alltid bära med sig en liten an-

NEW och egna mål-
ningar ca 1971. 
SLSA 1209.
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teckningsbok där han speciellt under re-
sor gjorde skisser och antecknade främst 
fakta gällande byggnader. Arkivet inne-
håller många sådana anteckningsböcker.

Konstnären

I katalogen till sin utställning på Konst-
salongen 1971 berättar NEW att han vid 
årsskiftet 1966–67 beslutade utträda ur 
alla nämnder och kommittéer, som han 
inte på grund av sin tjänst var tvungen 
att tillhöra, för att i stället börja måla. 
Han säger att sedan dess har inget skänkt 
honom större tillfredställelse än målan-
det. Om sin konst berättar han: ”Mål-
ningarna skulle givetvis vara ’abstrakta’, 
’nonfigurativa’och helst inte ha något ge-
mensamt med surrealismen, en riktning 
som jag hade funnit betänklig. Men hur 
det nu var blev dukarna fulla med figu-

rer, som gubben ur lådan dök där osökt 
upp namnet på bildserien i barndomens 
familjejournal: Farbror ritar och berättar. 
Och i vissa arbeten kunde rentav – skam 
till sägandes – spåras en otvetydig snudd 
på surrealism. Att måla är tydligen att 
upptäcka sig själv, och det äger ju för de 
flesta ett visst intresse.”

Om arbetsgången avslöjar NEW att alla 
konstverk på utställningen förstorats upp 
från pennteckningar som under samman-
träden kastats ned på cirkulär och betän-
kanden. Först när de varit färdiga har 
han försökt finna namn på dem. I arkivet 
finns en hel del skisser, teckningar och 
akvareller. Oljemålningarna förekommer 
som fotografier. 

Musikern

Trots att musikmaterialet i Wickbergs 

Reseledaren med en grupp studenter i Tyskland 1972. SLSA 1209.
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kvarlåtenskap på HLA inskränker sig 
till två cd-skivor med pianomusik (1991, 
1995) kan ändå något sägas om honom 
som tonsättare. Redan som 8–9-åring lekte 
han med melodier, har han berättat. Den 
äldsta daterade kompositionen är från 
1921. Under 1920- och 30-talen tillkom 
en rad sånger och pianostycken. Efter en 
lång paus återupptog Wickberg kompo-
nerandet efter pensioneringen 1972. Han 
har komponerat långt över hundra pia-
nostycken och ett tjugotal sånger till olika 
svenska diktares texter. Trots att han var 
en skicklig pianist tills hans nedsatta syn 
satte stopp för musicerandet, har han inte 
själv uppträtt med sin musik sedan skolti-
den. Pianisterna Jouko Korhonen och Olli 
Hautala har framfört hans kompositioner 
vid två konserter 1988 och 1991.

”De flesta pianostycken är skrivna som 
tvåstämmiga studier, oftast utan egent-

lig tonartsbindning, fritonala närmast 
och där finns en anstrykning av nordisk 
kärvhet och tysk formmedvetenhet”, 
analyserar Lena von Bonsdorff i Hufvud-
stadsbladet 1991. ”Något starkt konstnär-
ligt uttyck finns kanske inte i Wickbergs 
stycken. De flyter fram i ett för det mesta 
rätt motoriskt, men välbalanserat linje-
spel, ofta i sekvensrörelser och i enhetliga 
nyanser. Sällan finns här någon egentlig 
motivutveckling, någon psykologisk 
spänning och upplösning eller dynamisk 
kontrastverkan. Men en klar enhetlig stil 
besitter verken, en fritonal energisk flö-
dande kärvhet, en tydlig arkitektonisk 
formbyggnad”, fortsätter hon. Enligt von 
Bonsdorff träder en ny ådra fram i de se-
nare verken, en starkare harmonisk lägg-
ning, en tonalare, mer romantisk, ackord-
glad stil, som tilltalar henne mera.

Resenären 

Wickberg ordnade otaliga arkitekturex-
kursioner till utlandet för både sina stu-
denter och vänner. I festskriften 1999 har 
Igor Herler gjort upp en noggrann förteck-
ning som upptar 60 resor. Flera av inläg-
gen i festskriften utgår från intryck som 
skribenten fått under någon av dessa re-
sor. Resematerialet i arkivet består främst 
av fotografier, tackkort från studenter 
samt några reseplaner och reseberättelser. 
Att NEW varit en omtyckt lärare kan man 
ana sig till utifrån den mängd vykort med 
främst arkitekturmotiv som hans elever 
skickat från sina resor. 

Sällskapsmänniskan

Bilden av NEW blir inte hel om man inte 
också nämner hans sociala sida. Utan att 
någonsin ha träffat Nils Erik Wickberg och 

Värden på Kaptensgatan 16. SLSA 1209.
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Arkivet

Nils Erik Wickbergs arkiv, signum SLSA 1209, omfattar 5 hyllmeter handlingar. I 56 
mappar förvaras bl.a. korrespondens, manuskript, teckningar, några ritningar, publi-
cerade artiklar och debattinlägg samt en mängd anteckningar. En liten del handlingar 
rör äldre generationer, främst NEW:s föräldrar. Materialet omspänner åren 1878 till 
2001. I arkivet ingår ca 700 fotografier, av vilka en del har tillhört hans föräldrar, 2 cd-
skivor med NEW:s kompositioner och en bandintervju.

enbart utgående från fotografier och brev 
vågar jag ändå påstå att han bland sina 
vänner var en uppskattad och omtyckt 
sällskapsmänniska. Följande utdrag ur 
tackkort i brevsamlingen bekräftar detta: 
”Vi känner ej någon annan, som åt sina 
vänner lyckas skapa en kväll där både 
den andliga och den materiella sidan når 
så högt.” (1987) ”Du är en oas, med klart 
vatten för törstande själar. Tack för kaf-
festunden på Runebergsdagen!” (1987) 
”Tack för din stora gästfrihet vid vårt 
besök den 30 oktober! Vi hade verkligen 
inte kunnat föreställa oss att den beröm-
de polyhistorn skulle undfägna oss med 
egenhändigt tillagade utsökta rätter, den 
ena efter den andra, till yttermera visso 

samkomponerade med förnämliga viner 
av de mest skilda slag. Allt i en miljö av 
böcker och konstverk.” (1995)

Anne-May Berger

Källor
von Bonsdorff, Lena, ”Också en glad kompo-

sitör”, Hufvudstadsbladet 17.2.1991.
Sergelius, Nina, ”Mångsidig och modest”, 

Hufvudstadsbladet 10.9.1999.
Sundman, Mikael, ”NILS ERIK WICKBERG 

90”, Rakennustaiteen seuran jäsentiedote 
3/1999.

Willner, Sven, ”Wickbergs världshistoriska 
betraktelser”, Nya Argus 3/1981.

Zilliacus, Benedict, ”Mångsidig, modest dilet-
tant: NEW”, Hufvudstadsbladet 6.2 1977.
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Arkitekten, professor Nils Erik Wickberg 
hade en vurm för böcker. Hans vardags-
rum fick sin karaktär av bokhyllorna som 
täckte hela långväggen i rummet. Detta 
var betraktarens första intryck av rummet 
från dörröppningen till hallen. Ett stort 
antal böcker hade han också placerat i en 
nisch på den motsatta sidan av rummet, 
vid två väggar från golv till tak. Snart 
upptäckte man bokhyllor också i det as-
ketiska arbetsrummet intill vardagsrum-
met och i det rum som kunde kallas ett 
andra arbetsrum med sovalkov. 

Bokbeståndet i sin helhet fyllde ca 90 
hyllmeter, därtill fanns det rikligt med år-
gångar av tidskrifter om arkitektur. Upp-
skattningsvis en tredjedel av biblioteket 
bestod av skönlitterära verk, resten av 

Den osynlige läsaren
facklitteratur och litteratur med nära an-
knytning till Wickbergs verksamhet som 
professor i byggnadskonstens historia. 
Den omfattande samlingen av facklitte-
ratur täckte tidsperioden från antiken till 
våra dagar på flera språk, och bildverken 
omfattade konst, arkitektur och miljöer 
från olika länder och världsdelar. Bland 
dessa böcker, som nu berikar dels Tek-
niska högskolans bibliotek, dels Finlands 
arkitekturmuseum, fanns också en äldre 
klassiker inom arkitekturen, I dieci libri 
dell’a architectura av Vitruvio, en foliant-
upplaga i pergament från 1556 med talrika 
illustrationer. 

Att bekanta sig med ägaren 

Det Wickbergska biblioteket återspeg-
lade en beläst och mångsidig personlig-
het med speciellt intresse för skönlittera-
tur, filosofi, samhälleliga frågor, historia, 
konsthistoria, resor och Japan.

Bland skönlitteraturen i Wickbergs bib-
liotek var finlandssvenska och övriga 
nordiska författare från 1800-talet framåt 
väl representerade, bland de äldsta t.ex. 
Frans Michael Franzén, Esaias Tegnér, Jo-
han Stagnelius, J. J. Wecksell, Victor Ryd-
berg, Fredrika Bremer och Karl A. Tawast-
stjerna. Påfallande var det stora antalet 
verk av C. J. L. Almqvist med delvis sam-
ma verk i olika upplagor. Att denna förfat-
tare tycks ha intresserat Wickberg speci-
ellt visar även de många bokmärken som 
han stuckit in mellan bladen i Almqvists 
böcker. Bland Wickbergs grammofonski-

En vacker pamflett med utsökt typografi av arki-
tekterna Gustaf Strengell och Sigurd Frosterus, 
Helsingfors 1904. Foto Janne Rentola.
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vor fanns också en med tonsättningar till 
Almqvists texter. 

Wickberg verkar helst ha läst utländsk 
skönlitteratur översatt till svenska. Anti-
kens författare och talrika tyska, franska, 
italienska, engelska, amerikanska och rys-
ka klassiker hade han till största delen 
som svenska översättningar. Han hade 
också en liten mängd skönlitteratur på fin-
ska, i synnerhet lyrik. Lyriken var överlag 
väl representerad i hans bibliotek. Några 
böcker och bokserier på finska hade han 
kanske fått som present, t.ex. F. E. Sillan-
pääs samlade verk och flera verk av Vol-
ter Kilpi. Att några sådana volymer var 
ouppskurna eller annars helt orörda ty-
der på att han kanske inte intresserade sig 
för litteratur av just detta slag. Däremot 
återspeglade biblioteket ägarens intresse 
för den urbana miljön. 

Biblioteket vittnade också om ägarens 
starka intresse för olika samhälleliga idéer 
och ”ismer”. Det innehöll verk om socia-
lismen och kommunismen, både för och 
emot. På hyllorna fanns också påfallande 
mycket litteratur av och om europeiska, ja-
panska och kinesiska filosofer. På många 

sätt framgick att religioner av olika slag 
hade stor betydelse för Wickberg och sys-
selsatte hans tankar. Sitt exemplar av Bibeln 
i fickupplaga hade han försett med talrika 
markeringar med pappersremsor. Hans 
nyaste anskaffningar på en hylla framför 
fönstret visade också att han ännu i hög ål-
der odlade sina kulturella specialintressen: 
Suuri hupsu av den japanske zen-munken 
Ryokan hade han i finsk översättning från 
2000. Något om de litterära och kulturella 
intressen som fängslat Wickberg livet ige-
nom visar också de böcker som fanns på 
hans nattduksbord: historia, konsthisto-
ria, musikhistoria, filosofisk litteratur om 
religion, den nyaste inhemska Katekesen 
från 2000 och diktsamlingar, bland dem 
en tysk översättning av Paul Celans dikter 
samt Utopia ett urval dikter av Wislawa 
Szymborska. 

Hur väljer man ur en donation

Svenska litteratursällskapet var en av de 
institutioner som erbjöds möjlighet att 
välja ut böcker ur Nils Erik Wickbergs 

Böckerna präglade Nils Erik Wickbergs hem. Foto Janne Rentola.
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dödsbo. I detta fall gällde det först och 
främst skönlitteratur. Den primära frågan 
från sällskapets sida var vad Wickbergs 
bibliotek hade att erbjuda för att fylla 
luckor i sällskapets bokbestånd inom 
området finlandssvensk skönlitteratur. 
Av finlandssvensk litteratur fanns i bib-
lioteket allt som ”finns och borde finnas 
i varje finlandssvenskt civiliserat hem”, 
för att citera en litterär vän. Speciellt på-
fallande och glädjande var den stora an-
delen av finlandssvenska modernister, ef-
tersom detta gav en välkommen möjlig-
het att utöka SLS samlingar med verk av 
bl.a. Rabbe Enckell, Gunnar Björling och 
Elmer Diktonius. Bibliotekets bestånd be-
rikades också med några småskrifter och 
litterära kalendrar från mitten av 1800-ta-
let samt med några barnböcker och tid-
skrifter för barn från början av 1900-talet, 
troligen lästa av Wickberg själv i unga år.

En annan aspekt var böckernas eventu-
ella anknytning till material i Historiska 
och litteraturhistoriska arkivets (HLA) 
samlingar: Fanns det böcker av författare 
vars arkiv donerats till HLA, och i så fall, 
i vilken mån fanns det böcker som ännu 

fattades i biblioteket? Eftersom bibliotek-
et och arkiven fungerar som en helhet kan 
forskare således i sällskapets utrymmen 
forska både i en författares handskrifter, 
övriga dokument och tryckta böcker. 

Några verk i Wickbergs bibliotek repre-
senterade andra områden av betydelse 
för forskningen inom SLS. Antalet böcker 
av detta slag blev inte så stort, men vissa 
tillägg fick biblioteket i fråga om finlands-
svensk lokalhistoria och den svenska be-
folkningens historia i Finland. 

 Många av böckerna i Wickbergs bib-

Litteratursällskapets bibliotek kompletterades bl.a. 
med verk av Elmer Diktonius. Foto Janne Ren-
tola.
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liotek var vackra och väl inbundna, men 
Wickberg själv var uppenbarligen inte 
någon bibliofil. Han har uppenbarligen 
skaffat sig böcker enbart för innehållets 
skull och som facklitteratur för sina egna 
behov. Några undantag från detta var tro-
ligen gåvor, bland dem några böcker som 
ägts av Nils Wasastjerna, en arkitekt från 
en äldre generation.

Vissa volymer var dock bibliofilt intres-
santa. I sådana fall, då själva verket inte 
var av någon speciell betydelse för de öv-
riga institutioner som dödsboförvaltarna 
hade vänt sig till, hade sällskapet möj-
lighet att få tillskott till sitt bokbestånd 
inom bokkonst (typografi, illustrationer 
och bokband). 

De ur bibliofil synvinkel vackraste ex-
emplaren ur Wickbergs bibliotek här-
stammar från Kina och Japan. Bland dem 
finns en sidenklädd foliant med fotogra-
fier från 1920-talet. De övriga av kleno-

derna från Fjärran Östern var ett bildverk 
med fina handkolorerade illustrationer 
samt japanska textilmönsterböcker från 
slutet av 1800-talet med handkolorerade 
träsnitt. De är fina exempel på äldre, mäs-
terliga tekniker inom bokkonsten.  

Beträffande den Wickbergska boksam-
lingen var överlåtelseprocessen idealisk. 
Vi kunde bekanta oss med biblioteket i 
sin helhet för att få uppfattning om huru-
vida SLS bibliotek kunde kompletteras. 
Man kunde göra anteckningar och kon-
trollera läget: Fanns vissa böcker redan 
i SLS bibliotek, kunde något trasigt ex-
emplar ersättas med ett bättre? Vi kunde 
välja ut just det material som ansågs be-
hövligt. Dödsboförvaltarna tackas för att 
de kontaktade sällskapet och också för att 
de lät processen löpa så ändamålsenligt.

Anna Perälä

Japanska textilmönsterböcker från 1890-talet, som tillhört N.E. Wickberg, utgör fina exempel på bokkonst. 
Foto Janne Rentola.
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År 1972 sände Folkkultursarkivet ut frå-
gelistan Barnets värld. Traditioner om barnet 
före skolåldern. I arkivets frågelistverksam-
het tas gärna äldre ämnen upp på nytt. 
Trettio år senare var det alltså dags att 
ställa frågor om temat till en ny genera-
tion meddelare och frågelistan Barnavård 
och barnuppfostran sändes ut hösten 2003.

Årets frågelista resulterade, trots att 
tävlingstiden förlängdes, i färre svar än 
vanligt. Sammanlagt inkom 69 svar och 
endast fem män deltog i undersökningen. 
”Nog minns och tycker man ju en hel del, 
men att skriva ner det är värre”, menade  
en man då jag frågade honom om han 
kunde tänka sig att delta i undersökning-
en. Via detta frågelistmaterial kan man 
alltså inte studera den finlandssvenska 
mannens relation till barn och barna-
vård. 

Synen på barnet, liksom direktiven om 
barnavård och barnuppfostran, har för-
ändrats en hel del sedan arkivet frågade 
om ämnet senast. För trettio år sedan var 
traditionsarkiven också företrädesvis in-
tresserade av den äldsta minneskunska-
pen. I dag kan insamlingsverksamheten 
närmast karakteriseras som samtidsdo-
kumentation. 

Tygblöjor, sittvagnar med 
mjuklift och översvämmade 

barnkammare 
Folkkultursarkivets meddelare skrev om 

barnavård och barnuppfostran

En tudelning karakteriserar många 
svar. Minnen från den egna barndomen 
aktiverades under skrivandets lopp och 
bildar en fond och utgångspunkt för den 
egentliga berättelsen. Temat verkar också 
ha uppmuntrat många svarare att göra en 
summering av hela livet, med avstamp i 
barndomen. 

 
Att vänta barn

Året var 1971 och jag väntade mitt första 
– och enda – barn. Det var som en lång un-
derbar resa, jag kände mig utvald, privile-
gierad och nästan helig. (Kvinna, f. 1938) 

Många kvinnor inleder sin berättelse med 
att beskriva sin förundran över den nya 
statusen som väntande mor. Det spän-
nande tillståndet beskrivs med metaforer 
som ”ett äventyr” eller ”en resa”. De äldre 
svararna erinrar sig dock att graviditeten 
var något som skulle döljas. Moderskaps-
korsetter som släpptes ut allt efter det 
graviditeten framskred användes ända 
in på 1960-talet. Bruket av mammaklä-
der har förändrats radikalt. Då intrikata 
veckningar i kläderna förr konstruerades 
för att dölja den växande magen är det i 
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dag tvärtom vanligt att väntande mödrar 
stolt visa upp sitt tillstånd i tätt åtsmitan-
de tröjor. 

Många svarare underströk också att det 
i den nya situationen som vårdare av ett 
nyfött barn gällde att hålla huvudet kallt 
och använda sitt eget förnuft. Ofta beskri-
ver skribenterna sig själva som ”osäkra 
morsor” som sökte sin egen väg i djung-
eln av råd från allmänheten, påbud från 
den medicinska expertisen och nyheter i 
barnavårdsböckerna. Respekten för auk-
toriteter är stor när man befinner sig i ett 
omtumlande och känsligt skede i livet:

Efter att tanter och anförvanter gett en sina 
råd var det meningen att man skulle lita på 
broschyrerna som rådgivningarna delade 
ut. Jag fick alltid panik för jag tyckte att min 
sons utveckling aldrig stämde med det som 
broschyrerna beskrev. Därutöver läste jag 
också annan litteratur om barnskötsel, för 
man försökte ju på allt sätt göra vad som an-
sågs rätt och riktigt. Man var ju livrädd för 
att med något missgrepp förstöra sitt barn 
för all framtid, för psykologerna skrämde ju 
en med förskräckliga följder, om man upp-
fostrade sitt barn fel. (Kvinna, f. 1938)

Var kommer barnen ifrån?

De flesta vuxna får någon gång den 
kvistiga frågan om varifrån de nyfödda 
barnen kommer. I svaren ingår roliga be-
skrivningar av situationer där ett nyfiket 
barn ställt sig förvånat eller skeptiskt till 
de vuxnas förklaringar: 

Vi hade haft besök av en bekant familj och 
vår äldsta dotter hade lekt med den jämn-
åriga främmande pojken nere i källaren. Då 
gästerna åkt kom hon till mig och sa: ”Vet 
du mor, vad Bosse berättade?” och återgav 
samtalet. Jag svarade då: ”Men allt det där 
vet du ju själv redan. Visst har vi ju talat 
om hur ni barn blivit till”. Vår flicka blev 
förvånad och sa: ”Tänk så lät det inte alls 
när Bosse berättade!” Sen funderade hon en 

stund och fortsatte: ”Menar du mor, att du 
och far...?” Jag svarade ja. Hon replikerade: 
”Oj tre gånger!!” (Kvinna, f. 1923)
 

Villrådiga föräldrar har under tidernas 
lopp kommit med de mest fantasifulla 
förklaringar. Spädbarnen skickades ner 
från himlen, köptes på billighetsvaruhuset 
Tempo, hämtades på torget, från Tyskland 
eller från Skansen. Ett nytt syskons an-
komst kunde rent av utformas till en liten 
familjeritual. En kvinna (f. 1940) berättar: 
”Far sa: Sätt en sockerbit på fönsterkar-
men. När den är borta har storken varit 
och tagit den och ni skall få ett syskon”. 

Med 60-talet kom de nya realistiska 
rikssvenska böckerna om barns tillkomst. 
Dessa generade ofta den äldre generatio-
nen, skriver en kvinna. Också den enkla 
sanningen kan falla platt i diskussion 
med barn: 

Väntans tider är spännande för alla familjemed-
lemmar. SLS 2049:31.
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Sommaren 1950 badade jag bastu med en 3-
årig brorsdotter som undrade varför jag hade 
en så stor och rund mage. Då jag i enkla orda-
lag berättat om den lilla kusinbabyn som sov 
i ett bo i min mage (givetvis inte bland kött-
bullar och havregrynsgröt utan i ett eget litet 
bo) tittade den lilla flickan misstroget på mig. 
Hon skakade på sitt nytvättade huvud och 
sade: “Nej, vet du vad, så är det ju inte, din 
bebis kommer till dig i en liten, liten vagn.” 
Alltför realistiska beskrivningar är bortkas-
tade på små barn. (Kvinna, f. 1928) 

Folktro kring graviditeten

Graviditeten förknippas än i dag med både 
spådomskonster och övertro. Barnets kön 
har alltid ansetts vara en spännande fråga. 
Magens form sågs ofta före ultraljuds-
undersökningarnas dagar som ett säkert 
tecken. Våra svarare berättar om många 
olika uppfattningar. En ”vass” mage sägs 
betyda pojke, en rund flicka, flickor ligger 
högt, pojkar lågt. Pojkmagen ligger framåt 
och flickmagen på tvären rapporterar en 
kvinna och konstaterar i samma andetag 
att hon hade pojkmage då dottern föddes 
och flickmage då sonen föddes! Också an-
dra tecken på barnets kön kunde iakttas. 
Så här berättar en kvinna (f. 1961): 

Jag har också hört att man kan må mera 
illa om man väntar en pojke. Orsaken sägs 
vara de manliga hormoner som mamman 
inte är van vid. Vidare har jag hört att man 
blir ”fulare” (plussigare, finnigare) om man 
väntar en flicka, för en flicka stjäl mammans 
skönhet.

En annan kvinna berättar om en trosupp-
fattning som ställde till med besvär för en 
blivande mamma, nämligen att illamå-
ende under graviditeten betydde att man 
egentligen inte alls ville ha det väntade 
barnet. De naturliga kväljningarna måste 
därför döljas för att undgå missuppfatt-
ningar. 

Att kämpa för sin förlossning

De äldre svararna kommer ihåg en tid då 
förlossningsförberedelse var något nytt. 
I början kunde de upplysande filmerna 
och föreläsningarna ha en direkt motsatt 
effekt än den avsedda trygghets- och sä-
kerhetskänslan: 

Förlossningsfilmen som man visade för oss 
blivande mödrar på Mannerheims barn-
skyddsförbund gjorde oss kursdeltagare 
närmast skräckslagna. Lyckligtvis var fil-
men svartvit. Kursen i förlossningsförbe-
redelse gav inte mycket, åtminstone inga 
positiva förväntningar på barnafödandet 
eller det kommande moderskapet. (Kvinna, 
f. 1938)

Man berättar också att sjukvårdspersona-
len inte alltid var så förtjust över de nya 
idéer mammorna snappade upp ur mo-
dern rådgivningslitteratur. En kvinna (f. 
1929) minns att hon påverkad av doktor 
Reeds bok Föda utan fruktan gick på kurs i 
mödragymnastik och avslappning för en 
barnmorska i Borgå som inspirerats av de 
moderna rönen. Varken de äldre i släkten 
eller sjukvårdspersonalen i Helsingfors 
var imponerade av de nya idéerna, som 
dock enligt meddelaren visade sig vara 
till stor hjälp. 

De yngre mammorna som besvarat 
frågelistan är mycket medvetna om att 
det finns alternativ när det gäller barna-
födsel. De berättar öppet också om sin 
förlossningsskräck och sin vilja att själv 
medverka till att förlossningen blir en 
positiv upplevelse. Deras ansträngningar 
att få till stånd debatt kring temat har 
dock inte alltid fallit i god jord. 

Min helhetsupplevelse av mödravården är 
att man artigt respekterade min strävan att 
åstadkomma mjuka förlossningar, men man 
stödde mig inte. Jag tror inte jag påverkade 
några attityder alls. Så jag var utelämnad till 
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vad jag själv kunde läsa mig till. Till all lycka 
finns det mycket att ta del av i ämnet. Men i 
kommunikation med andra – andra väntan-
de mammor, släkt, vänner – kände jag mig 
närmast som en predikant och jag fick ingen 
respons: jag berättade vad jag trodde på och 
ville, och de stod och såg tveksamma ut. Jag 
tror också att man inte ska underskatta det 
faktum att kvinnor, som domesticerats av 
bestämda, maktfullkomliga barnmorskor, 
inte unnar andra att själva forma sina för-
lossningar till njutningsfyllda, glädjefyllda 
upplevelser. (Kvinna, f. 1961)

Kvinnors förmåga att ventilera intima 
erfarenheter öppenhjärtigt kan vara en 
tröst, men också en källa till irritation: 

Det enda som störde mig mycket var de 
väninnorna som talade om den kvinnliga 
urkraften i samband med förlossningen, 
positiv smärta och annat krafs. […] Det 
gjorde ont att föda och det enda positiva var 
att barnet äntligen kom ut och mådde bra. 
(Kvinna, f. 1965)

Kvinnor ställer i dag krav på hur för-
lossningsvården skall gå till. Man läm-
nar frimodigt in önskemål beträffande 
smärtlindring och förlossningsställning. 
Förlossningsavdelningen vid Ekenäs 
sjukhus nämns av många som en plats 
där föderskan behandlas med respekt 
och lyhördhet. 

Barnskrik och amnings-
svårigheter

Trots att spörsmålen i en frågelista är 
många fokuserar svararna gärna på de 
bitar där de känner att de har en historia 
att berätta eller ett budskap att framföra. 
I listan om barnavård ”brände det till” i 
fråga om två teman. De äldre kvinnorna 
minns sin ångest för de tidigare aktuella 
buden om att ett barn på inga villkor skul-
le få lyftas upp för matning eller ömhet om 

Babyrytmiken har blivit en populär syssla för föräldrar och småbarn. På bilden en babyrytmikgrupp i Ekenäs 
på 1980-talet. SLS 2049:49.
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inte precis fyra timmar gått sedan senaste 
mål. En omhuldad uppfattning var också 
att barnskrik stärkte den lilles lungor.

Mitt stora problem under de första måna-
derna var pojkens skrikighet. Han skrek 
natt och dag. Han skrek var han än befann 
sig. Han skrek i sängen och i famnen och i 
badkaret. Han överröstade både lugnande 
ord och vaggvisor. På den tiden skulle man 
absolut inte ta upp ett barn som låg och 
skrek. Om barnet hade torr blöja och mätt 
mage, berodde skriket bara på ofog. Barnet 
ville ha uppmärksamhet och det skulle man 
inte vänja barnet vid. (Kvinna, f. 1938)

En ung mamma får goda råd av alla, vare 
sig hon vill ha dem eller inte, är en allmän 
kommentar i svaren. Varje tid har sin bar-
navårdskutym. Några skribenter minns 
att direktiven överraskande snabbt kun-
de förändras: 

Med det första barnet var jag helt beroende 
av instruktioner från rådgivningen. Då un-
derströks det hur viktigt det var att ”hålla 
tiderna”, var fjärde timme skulle barnet 
ha mat. Fast barnet skrek och brösten rann 
över såg man på klockan och inväntade 
rätt klockslag. Då jag ett år senare kom till 
rådgivningen igen med nästa barn, fann jag 
till min häpnad att nu var det helt andra 
instruktioner. Nu skulle man följa barnets 
rytm och anpassa sig efter behov och bar-
nets utveckling. Denna otroliga helomvänd-
ning (mellan 1957 och 1958) gjorde att man 
började lita på sin egen intuition och erfa-
renhet, men första barnet var det lite synd 
om att det blev så ”mekaniskt” behandlat. 
(Kvinna, f. 1931)

Dagens unga mammor berättar ofta om 
sina svårigheter med amningen. Am-
ningen ses som ett ideal både av mam-
morna själva och den medicinska exper-
tisen. Alla klarar dock inte av att uppfylla 
rekommendationerna. Minnena av hur 
svårt det var att falla in i en normalitet 
gör beskrivningarna täta och intensiva. 

Amningen tog en ände med förskräckelse 
redan på sjukhuset. Amningspropagandan 
under graviditeten var väldigt intensiv, och 
jag tänkte egentligen aldrig på andra alter-
nativ. Eftersom jag hade läst på ordentligt 
visste jag att det nog kunde göra ont i bör-
jan, så jag var inte oförberedd på startsvå-
righeter. Vad jag inte hade räknat med var 
att min dotter ärvt sin mors hungerhumör 
… Det gjorde ont, det gjorde fruktansvärt 
ont, och hennes sugkraft var i en klass för 
sig. För varje matningsförsök blev jag allt-
mera rädd för ammandet, dottern vrålskrek 
av hunger och jag grät av desperation. Tack 
och lov kom det en lite äldre skötare med 
mer perspektiv på livet, som såg att det 
hela höll på att bli total katastrof och som 
förstod att amningen inte alltid är värd sitt 
pris. (Kvinna, f. 1972)

Pappans roll

De unga papporna som säkert skulle ha 
en historia att berätta i sammanhanget 
svarade inte på Folkkultursarkivets fråge-
lista. I arkivets meddelarnät ingår betyd-
ligt färre män än kvinnor och väldigt få 
unga män. Vi fick alltså huvudsakligen in 
uppgifter om den förändrade papparol-
len genom mammornas beskrivningar. 

Då jag föddes på 50-talet var väl aldrig pap-
porna med vid förlossningen. Min egen 
pappa ville knappt ens hälsa på mamma, 
då hon var på BB. Han såg det kanske som 
en kvinnovärld. Då mamma kom hem 
föll nog ansvaret att sköta om mig helt på 
henne. Min pappa tog ingen som helst del 
i skötseln av mig. Det var kanske ännu på 
50-talet så att papporna såg att barnen var 
mammans sak. Men som vuxen önskar jag 
att det hade utvecklats en kontakt mellan 
min pappa och mig. Om man inte bygger 
upp en nära relation till sitt barn då det är 
litet, kanske man för all framtid står långt 
från varandra. När min pappa dog 1986 var 
vi främlingar för varandra, vilket förstås var 
tragiskt. (Kvinna, f. 1951)
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Ännu på 1960-talet syntes fäderna inte till 
på rådgivningsbyråerna. Trenden att pap-
pa skulle engageras i förlossningsarbetet 
inträdde liksom alla förändringar på det-
ta fält plötsligt, ofta så att ett barn föddes 
”i gammaldags kvinnoensamhet” medan 
nästa syskon endast några år senare togs 
emot av både mor och far i förlossnings-
rummet. Så minns en mor att hon 1977 
hade maken med sig vid förlossningen, 
men inte fyra år tidigare då föregående 
barn i familjen föddes. 

De äldre kvinnorna berättar ofta att de 
inte hade stort förtroende för sina mäns 
uthållighet i sammanhanget. En kvinna 
(f. 1942) skriver: 

Gick aldrig på förlossningsförberedelse det 
fanns nog sådant, men eftersom vi bodde 
avsides gick det inte att ordna. Barnafadern 
skulle nog aldrig ha gått med mig på något 
sådant. Det var sånt som bara angick kvin-

nor, och inte var han med vid förlossningen 
heller. Det skulle han väl inte ha klarat, han 
skulle ha svimmat eller stuckit iväg mitt i. 

Samma kvinna menar att inte heller pap-
paledigheten genast betraktades som nå-
got direkt manligt scenario: 

Nog är väl pappaledigt bra för dem som är 
intresserade av sina barn. Min man sade att 
det är en idiotisk uppfinning hela pappale-
digheten för papporna på hans arbetsplats 
är inte det minsta engagerade i sina barn, 
de gör helt nåt annat än tar hand om barnen. 
På 70-talet fanns det ingen pappaledighet, 
gudskelov, gubbarna på landet skulle ha 
skrattat sig fördärvade. 

Fäderna firade den nya familjemedlem-
men med cigarr och whisky i kamratkret-
sen. Den manliga synen att ett gossebarn 
var mera värt än en flicka kunde också 
delas av kvinnorna: 

Gossarna i medborgarskolan i Pargas undervisades i barnavård 1974. ”Här har den fullkomliga harmonin 
mellan skötare och barn infunnit sig”, kommenterar inlämnaren fotografiet. SLS 2049:7.
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Den förstfödde skulle helst vara en gosse, 
så jag var nog en besvikelse för pappa i 
det avseendet. Ännu på 1960-talet tycktes 
denna uppfattning råda, att gossebarn var 
mera ”värda” än flickor. Då min syster fått 
två flickor (1959 och 1963) och jag fött vår 
andra son hade hon skrivit på gratulations-
kortet: ”Ojämnt falla ödets lotter”. (Kvinna, 
f. 1931)

Babyprylarnas värld

Både bilder och texter i en frågelista för-
medlar kunskap om tingens historia och 
skribenternas relation till olika föremål. 
Med listan om barnavård fick vi t.ex. in 
napparnas, blöjornas, barnvagnarnas och 
barnklädernas historia – ur ett personligt 
perspektiv. 

Skribenterna skildrar livfullt det den 
rikssvenska etnologen Helene Brembeck 
kallat ”den lustfyllda nödvändigheten 
att införskaffa babyting”. Barnvagnen be-
skrivs i många svar som en tingest fylld av 
symbolik och prestige. Berättelserna om 
barnvagnen avslöjar också något mer: det 
faktum att dagens barn och dess ekipage 
får ta plats. ”Mini-Sverigebåtar” kallar en 
äldre skribent de moderna skrymmande 
vagnarna. Hon uttrycker sin beundran 
över mammorna som så vant och elegant 
navigerar dem i bussar och spårvagnar. 
Så här berättar en kvinna om inköp av 
barnvagn på 1960-talet:

På den tiden åkte man till Stockholm och 
skaffade sig vackra saker som ännu inte 
fanns att få i Finland. När vår son föddes 
1960 åkte jag själv till Stockholm. Köpte den 
allra finaste mörkblå ”skrytvagn” med vita 
gardiner och en ny rutig filt i rosablåttvitt. 
En kvinna på mitt jobb skrockade att det var 
mycket farligt att köpa vagn på förhand, det 
betydde olycka! Hon visste fall där babyn 
dött när man såhär skaffat saker på förhand. 
Men trots att jag hade livlig fantasi tog jag 
inte hennes skrämsel på allvar. Och vår son 

fick också en splitterny blå sittvagn med suff-
lett. (Alla vagnar var från Emmaljunga!) Är 
fina barnvagnar mammornas motsvarighet 
till pappornas bilar? (Kvinna, f. 1932)

På 2000-talet har det växande utbudet 
gjort inköpssituationen ännu mera kom-
plicerad:  

Vi lade ner mycket energi på att hitta vagn, 
överrumplade av att ett vagnsköp närmast 
var att jämföra med bilköp. Det var så myck-
et man måste ta ställning till: liggvagn, duo, 
kombi eller sittvagn med mjuklift? Tysk el-
ler svensk kvalitet? Begagnat eller nyköpt? 
Vändbart handtag eller vändbart chassi? 
Lufthjul, och i så fall vilken modell? När jag 
följde med diskussionsgrupperna på inter-
net insåg jag snabbt att just vagnsköpet var 
något av en initiationsrit. Folk funderade 
oerhört mycket på vagnen och de praktiska 
aspekterna drunknade lätt bakom den pro-
filering och status som olika märken och 
modeller innebar. När vagnsköpet var klart 
var det många som gick omkring hemma 
och rullade omkring vagnen. Vagnen fung-
erade på något sätt som en konkretisering: 
den blev en symbol för det som skulle kom-
ma. (Kvinna, f. 1972)
 

I dag översvämmas handeln med en 
mängd olika föremål som anknyts till 
projektet ”barn i hemmet”. Förändringen 
är stor beträffande enskilda föremåls-
grupper. Hela processen med att tvätta 
tygblöjor har t.ex. först under senare år-
tionden fallit bort.

Nog var femtio–sextiotalet ännu ganska 
gammaldags när jag tänker efter. Tygblö-
jorna som mamma sydde av gasbindetyg. 
Som kokades på spisen i en stor blå kast-
rull. Hängdes på vinden för att torka. Frös 
till stela sjok. Ströks. Veks i prydliga högar i 
det fina linneskåpet. (Kvinna, f. 1932)
 

Moderskapslådan som i dag ses som en 
självklar förmån var i tiden en stor ny-
het. En kvinna minns att hon i början av 
1950-talet erhöll en moderskapsförpack-
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ning med lakan och skjortor av grovt tyg. 
Många tycker att den ”välsignade mam-
malådan” var ett fint bidrag: ”Det kändes 
som att staten välkomnade mina barn ge-
nom att skänka dem deras första kläder”, 
minns en kvinna (f. 1954). 

Barnens mat var också ett kapitel för sig. 
Efter att amningen lyckats eller misslyck-
ats var det dags att småningom vänja de 
små vid fast föda. Skribenterna kan med 
exemplarisk skärpa erinra sig vilka såser 
och stuvningar som utgjorde barnets första 
fasta måltider. Åsikterna om den färdiga 
barnmaten är växlande. ”Ingen babymat-
burk har kommit över vår tröskel. Färdig-
mat för barn tycker jag är ett reklamtrick”, 
skriver en kvinna (f. 1961). En annan mam-
ma (f. 1954) menar däremot: ”Att få mina 
barn att äta hemlagad potatismos och mo-
rotsmos lyckades inte alls. De spottade och 
fräste men när jag köpte den färdiga barn-
maten åt de av hjärtans lust.”

 

Rosa för flickor blått för pojkar

De flesta svararna som berörde frågan om 
flickors och pojkars ”egna” färger retade 
sig på att flickor och pojkar segregeras 
enligt klädernas kulör. 

Könssegregeringen på barnklädsavdelning-
en tycks vara total, även för de nyfödda, 
och det är irriterande att det står ”pojan” 
på kvittot bara för att man köpt något an-
nat än rosa! Vi undviker faktiskt rosa och 
klänningar och hade helst velat ge dottern 
grönt som egen färg, men att bygga upp en 
garderob i grönt är fullkomligt omöjligt i 
dagens läge. Så det blir rött och blått i olika 
kombinationer, vanligen så att hon har båda 
färgerna samtidigt och utan könsspecifika 
mönster. Men det händer ändå att hon blir 
tagen för pojke, bara för att hon inte är ut-
talat flickigt klädd! (Kvinna, f. 1972)

Bristen på kläder i brunt och grönt, som 

ju vore neutrala färger, påtalas i många 
svar. I den ovan citerade kvinnans familj 
lät man barnet få sin egen ”temafärg” åt-
minstone vid dopet, då gröna band pryd-
de dopkolten och prinsesstårta av grön 
marsipan serverades vid dopkaffet. 

 

Bilderna som minnesmarkörer

Jag vill minnas att båda barnen blivit torra 
vid ungefär 2,5 års ålder. Ganska snart efter 
ett år tror jag att vi började öva barnen i att 
sitta på pottan. Vi har ett foto av min son 
på pottan i april 1976 (1,3 år) och det finns 
också ett foto av dottern på pottan från au-
gusti 1978 då hon var 1 år 1 månad. (Kvinna 
f. 1949) 
 

”Våra hågkomster arbetar i bilder”, skri-
ver den norska etnologen Anna Helene 
Tobiassen i en artikel om fotografier som 

Fotografierna hjälper en att efteråt tidfästa viktiga 
skeden i barnets utveckling. SLS 2049:35.
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sänts in med frågelistsvar. Fotografierna 
är ett fäste för tidsbestämmelser, såsom 
svaret ovan visar. Många svarare berät-
tar om att de har ett fotografi av de första 
steg barnet tog. Minnet av den exakta tid-
punkten skulle utan detta fotografi vara 
betydligt dunklare. Fotografiet blir också 
en faktor som väljer ut våra minnen. Det 
uppstår en växelverkan mellan hågkom-
sten och det vi ser på bilden. Bilderna 
befäster också minnet av just denna do-
kumenterade situation, på bekostnad av 
alla de tillfällen då ingen var framme 
med kameran. 

Även denna gång sände svararna på vår 
frågelista in många fina fotografier som 
bidrar till att öka samlingens informa-
tionsvärde. Bland de bilder som valdes ut 
för arkivering finns flera med anknytning 
till frågor i listan, bilder från dop och fö-
delsedagar, bilder där barn badas eller 
sysselsätter sig med leksaker. Många bil-
der är tagna i samband med semester och 
fritid: barn simmande, metande, plock-
ande äpplen och rensande jordgubbar. 
Fotografierna kan också markera milstol-
par av annat slag. I samlingen ingår foton 
av barn på nya cyklar och sparkbräden. 
Vi fick också in ett foto av en gosse i sjuk-
husbädden, konvalescent efter en hård 
hjärnskakning, och som en pendang en 
bild av gossen väl hemma igen, då han 
visar upp en hel mängd små leksaksbilar 
han fått under sjukdomstiden. 

Inte uppfostran utan 
fostran och stöd

Frågelistans andra tema, barnuppfostran 
väckte starka känslor och åsikter hos sva-
rarna. ”Vad är uppfostran?” inledde någ-
ra svarare sin text och noterade att olika 
tider och miljöer har sett och ser mycket 
olika på den saken. Gamla talesätt vittnar 

om äldre tiders uppfattning: ”Din vilja 
är i mammas förklädsficka” och ”Skicka 
barn till bys och gå själv efter”.

Barnuppfostran – vad är det? Min pappa av 
årgång 1917 levde uppenbarligen i den tron 
att barn var som en lerklump som man, vid 
behov med våld, skulle forma om till ett ra-
tionellt tänkande väsen. (Kvinna, f. 1946)

I dag ses familjen som ett samhälle i mi-
niatyr, en plats där barnen får öva sig i 
de demokratiska spelreglerna. Många 
gladde sig åt att synen på barnet som fa-
miljemedlem har förändrats. Barn skall 
respekteras, inte omformas. Under årens 
lopp har olika auktoriteter undervisat 
om både barnavård och fostran, i svaren 
nämns Penelope Leach, Benjamin Spock 
och Anna Wahlgren. Olika trender växlar 
också på detta område:

I mitten av 60-talet var det den fria uppfostran 
som var på modet, många av våra grannar 
anammade den. Otaliga var de diskussioner 
vi mammor förde på sandlådskanten argu-
menterande för och emot. (Kvinna, f. 1940)

Bland svaren finns beskrivningar av mål-
medvetna och genomtänkta strategier för 
umgänge med barnet: 

Det mest förbjudna i vår uppfostran var: Att 
överge barnet. Att skuldbelasta barnet. Att 
slå barnet. Att vägra ge svar. Att avreagera 
sig på barnet. Att förödmjuka barnet. Att 
förlöjliga och håna barnet. Att söka fel hos 
barnet. Att ställa sig oförstående gentemot 
barnet. Att lura barnet. (Kvinna, f. 1954)

Den stora skillnaden mellan förr och nu 
upplevs av alla svarare:

Jag tar starkt avstånd från gångna tiders syn 
på barnen. Man klädde dem som små vux-
na, höll dem som dockor som man roade sig 
med och skrattade åt och samtidigt krävde 
man av dem att de skulle iaktta en genom-
tänkt moral. Självisk fick man inte vara, det 
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var fult. Framfusig är ett ord som inte alls an-
vänds längre, men som också hörde till den 
dåtida vokabulären. Barn skulle synas, men 
inte höras, hette det också. (Kvinna, f. 1928)

Men den i dag ofta rådande synen på bar-
net som den i alla sammanhang utan kon-
kurrens viktigaste personen kan också gå 
för långt. Så här tycker en svarare:

När det är kalas i dag, typ familjebjudning, 
ropar alltid ivriga mammor att ”låt nu bar-
nen ta först” (så är dom nöjda en stund). Ef-
tersom barn är av olika storlekar brukar jag 
fråga: ”När blir dom stora då?” Vilket ger 
mig sneda blickar. (Kvinna, f. 1931) 

Leksaker till lust och lärdom

”Pedagogiska leksaker är ett helt onödigt 
kapitel i leksakernas historia”, konstate-
rade en av de manliga svararna (f. 1945). 

Svaren beskriver många aspekter på fö-
remål som barnen använder. Den bästa 
leksaken behöver inte alltid vara skapad 
till leksak. Här ger fantasin föremålet en 
tilläggsdimension.

Min iakttagelse är ändå att det som betytt 
mest för barnen har varit sådant som inte 
varit riktiga leksaker. När min son var liten 
var han t.ex. mest intresserad av flugsmällan 
och måttbandet. Båda barnen har varit otro-
ligt bra på att nyskapa av helt vanliga saker. 
T.ex. använde min son armstödet på en få-
tölj som häst när han lekte cowboy och min 
dotter använde dockans bärkasse som hjälm, 
när hon tillsammans med storebror spelade 
ishockey. När de gjorde detta inomhus, hade 
vardera på sig skidkängor som skridskor. 
Helt underbart, tyckte jag! (Kvinna, f. 1949)

Dagens översvämmade barnkammare 
står i bjärt kontrast till en tid då dockorna 
”försvann en tid före jul för att dyka upp 

Det är viktigt för barn att få delta i hemmets olika göromål. Här ”knivar” husets tvååring skinka till en paj 
i maj 2002. SLS 2049:76.
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i ett julpaket iförda nya kläder”. Många 
menar att dagens leksaker ofta är av dålig 
kvalitet och av flyktigt medieuppbackat 
intresse. Men trots allt menar många för-
äldrar att barnen bör få de leksaker som 
just då är populära. Man vill inte att de 
skall känna sig annorlunda än kamra-
terna. 

Mitt minne av t.ex. Turtles-sköldpaddor och 
Transformers som vanliga pojkleksaker är 
att pojken inte sedan visste vad han skulle 
göra med dem när han fått dem. För det 
mesta låg de bara där, men han ville ha dem 
för att andra hade dem. (Kvinna, f. 1952)

Andra diskussionsämnen på tal om lek-
saksval är leksakernas könsbundenhet 
och huruvida man skall godkänna leksa-
ker med våldsanknytning. 

Krigs- och våldsleksaker var helt förbjudna 
i vårt hem och vi trodde i vår enfald att vi 
skulle kunna genomföra våra antivåldsidé-
er utan svårighet. Där kammade vi noll. 
Den dagen pojken lyckades forma en pistol 
av en ostbit genom att bita runt den, började 
jag redan skymta nederlaget. När han sedan 
ytterligare en dag sprang omkring och sköt 
med en banan, sa jag att nu ger jag upp. Nu 
är det fritt fram för vapen. Själva köpte vi 
aldrig våldsleksaker åt honom, men på nå-
got märkligt sätt uppenbarade sig ändå di-
verse plastknivar, pistoler, tanks, hangarfar-
tyg och bombplan i huset. (Kvinna, f. 1938)

Barns leksakspreferenser följer inte heller 
alltid de könsuppfattningar och fördomar 
som är gängse i samhället. Så berättar en 
kvinna att hennes äldsta son lekte med 
pojkdockor, mellansonen gillade tek-
niska leksaker, men tyckte också om att 

I dag upptar medierna en allt större del av barnens fritid. En liten gosse lyssnar andäktigt till radions barn-
program år 1956. SLS 2049:57. 
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hjälpa i köket, medan dottern ignorerade 
sina 17 dockor och lekte med Brio och en 
brandstation. 

Frågelistan om barnavård och barn-
uppfostran ger en hel del information 
om värderingar, känslor, seder och bruk. 
Mycket kan vi inte ta upp i detta samman-
hang. T.ex. har svararna räknat upp vilka 
böcker och tidningar som lästs av och för 
barnen och beskrivit sin syn på barns TV-
tittande och på utbudet av barnprogram i 
radion. Mängder av ramsor och rim ingår 
också i svaren. Familjetraditionerna är 
många och en beskrivning av en gemen-
sam kvällsstund får avsluta denna artikel 
om ett frågelistmaterial som erbjuder den 
framtida forskningen en detaljrik, infor-
mativ, välskriven, analytisk, och mycket 
personlig källa till studier i synen på barn 
och barndom under 1900-talets senare 
hälft. 

När det blev läggdags på kvällen hade vi 
nog olika ritualer som skulle följas. Bar-
nen skulle äta något, de skulle tvättas och 
så skulle det vara godnattsaga. Båda valde 
en egen bok och så satt jag med ett barn 

på var sida med huvudet lutande mot mig 
och läste för dem. Så var det godnattkram, 
omstoppande och så släcktes lampan. Jag 
minns våra sagostunder som något varmt 
och gott, något som gav oss alla någonting. 
(Kvinna, f. 1949) 

Carola Ekrem
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Vad gör jag med dessertgaffeln? Kan jag ha 
kort festklänning på en frackfest? Måste jag 
dansa med min bordsdam? Ska jag, som är 
kvinna, hålla upp dörren för min manliga 
chef? Hur går jag förbi i en bänkrad på bio, 
med ansiktet eller ryggen mot dem jag passe-
rar? Alla är vi väl ibland osäkra på hur vi 
borde bete oss i sällskap. De här frågorna 
ryms in under det vida begreppet ”vett 
och etikett”, som är temat för Folkkul-
tursarkivets aktuella pristävling.

I alla tider och kulturer har man under-
strukit vikten av att kunna föra sig rätt i 
olika situationer – och alltid har man be-
skärmat sig över dem som saknar takt och 
ton i sällskapslivet. Vilka normer som gäl-
ler varierar emellertid mycket beroende 
på tid, plats och socialgrupp. Många av 
de gamla reglerna har luckrats upp, men 
i bokhandeln trängs nyutgivna etikett-
böcker som lovar ge praktisk vägledning i 
det intrikata sociala samspelet människor 
emellan. Det som gällde i den nonverbala 
kommunikationen i går kanske anses för-
åldrat i dag. Med årets frågelista vill Folk-
kultursarkivet få svar på hur uppfattning-
en om vett och etikett har förändrats under 
de senaste decennierna, och vilka oskrivna 
regler som styr dagens sociala liv. 

Vett och etikett
Folkkultursarkivets pristävling nr 45

”Etikett är praktiskt som handtag i sällskapslivets 
hala trappa, men det får inte bli pekpinnar som man 
drämmer till andra med.” (ur Magdalena Ribbing, 
Stora etikettboken. Hyfs, umgängeskonst och ytlig bild-
ning, Stockholm 2002)

Flera av de teman som tas upp i den 
aktuella frågelistan har tangerats redan 
i tidigare insamlingsprojekt, såsom mat-
vanor, festseder, klädsel, barnuppfostran 
och hygien. I årets pristävling behandlas 
många olika ämnen, från hälsningsfra-
ser och bjudningar, till mobiltelefoner, 
allmänna fortskaffningsmedel och kaffe-
pauser på jobbet – allt belyst ur synvin-
keln ”vett och etikett”. Vi vill understryka 
att undersökningen inte går ut på att kon-
trollera vad finlandssvenskarna vet om 
vett och etikett – det intressanta är vad 
just du anser om olika traditioner och hur 
du brukar göra. Vi väntar oss således att 
få in mycket värderingar och åsikter om 
olika sätt att bete sig i sociala samman-
hang. Frågorna kan tyckas många och 
krångliga, men alla behöver naturligtvis 
inte besvaras om man inte kan eller vill. 
Frågorna finns till för att hjälpa dig, men 
du får också svara helt fritt om du så öns-
kar. Berätta gärna personligt om dina er-
farenheter och åsikter! Tänk också på att 
jämföra dagens vanor med hur det var i 
din egen barndom eller ungdom. 

Tävlingstiden går ut den 15 mars 2005. 
Vi delar som vanligt ut ett antal penning- 
och bokpris. Bland samtliga svar lottar 
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vi också ut ett par extra pris. Svaret kan 
returneras i det svarskuvert som sänds 
till alla informanter, eller adresseras till 
Folkkultursarkivet / Marika Rosenström, 
Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors. Fyll 
också i personblanketten och skicka in 
den med ditt svar. Observera att blanket-
ten inte behöver returneras om du inte svarar 
denna gång. Personblanketten kan rekvi-
reras från ovanstående adress, per telefon 
eller e-post (se nedan). Om du vill kan du 
få en kostnadsfri kopia av ditt svar.

Arkivet tar gärna emot fotografier med 
anknytning till temat. Anteckna noga om 

fotografierna doneras till arkivet eller om 
du vill ha dem i retur. Kom också ihåg 
att om möjligt anteckna bildernas motiv, 
personerna, platsen, tidpunkten och fo-
tografen. De insända fotografierna införs 
i arkivets bilddatabas och kan användas 
för vetenskapligt ändamål.

Undertecknad svarar gärna på frågor 
om undersökningen, tfn 09-61 87 74 51 el-
ler e-post marika.rosenstrom@sls.fi. Tack 
på förhand för ditt intresse!

Marika Rosenström

Hälsning och tilltal är 
en väsentlig del av vett 
och etikett. Vem hälsar 
du på? Vem tar du i 
hand? Och varför är 
det viktigt att hälsa på 
varandra? Två öster-
bottniska ynglingar 
skakar hand. Foto 
Ida Malmberg, SLS 
1432:1843.
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1. Hälsning och tilltal
Berätta hur du brukar hälsa på olika per-
soner du möter (t.ex. butiksanställda, 
grannar, ytligt bekanta, arbetskamrater, 
nära vänner, släktingar, familjemedlem-
mar). Vem ska man hälsa på? Vem hälsar 
först? När tar man den andra i hand då 
man hälsar? Ska man ta av handsken före 
handslaget? Måste man stå upp då man 
hälsar? Vem niger eller bockar? Berätta 
om du brukar ge kramar eller kindkyssar 
i samband med att du hälsar eller tar av-
sked. Varför är det viktigt att hälsa? Hur 
presenterar du dig? I vilka sammanhang 
använder du tilltalsordet ”du” respektive 
”ni”? Hur vill du själv helst bli tilltalad 
i olika sammanhang? Hur tycker du att 
hälsnings- och tilltalsvanorna har föränd-
rats med åren?

2. Måltider
Vad betyder bordsskick för dig? Ge exem-
pel på bra respektive dåligt bordsskick. 
Är det viktigt hur man placerar besticken 
eller servetten, och hur man använder 
dem? När får man dricka direkt ur flas-
kan? Är det skillnad på om man äter 
hemma med familjen, är bortbjuden på 
middag eller sitter på restaurang? Vilka 
samtalsämnen är lämpliga/olämpliga i 
en bordskonversation? Hur tycker du att 
barnen ska uppföra sig vid matbordet? 
Berätta om vad du själv lärde dig om 
bordsskick som barn.

3. Klädsel
Vad innebär klädetikett för dig? När är 
det viktigt att man är rätt klädd, när är 
det av mindre betydelse? Berätta om si-

Barnen på Folkhälsans 
sommarkoloni på 
1920-talet fick säkert 
lära sig bordsskick, 
att inte tala med mat 
i munnen och att äta 
upp allt på tallriken. 
Hur är det med da-
gens barn? Foto Sam-
fundet Folkhälsan, 
SLS 1714:82. 
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tuationer då antingen du själv eller någon 
annan, i ditt tycke, har varit fel klädd. 
Vad anser du om seden att en man tar av 
sig huvudbonaden då han kommer in? 
När kan man behålla ytterkläderna på 
inomhus? Ska man ta av sig skorna eller 
behålla dem på då man besöker en annan 
persons hem? Hur mycket inverkar den 
förändrade synen på prydhet på vad som 
blir rätt och fel i klädväg? På vilket sätt 
har klädetiketten förändrats med åren? 

4. Bjudningar
Vad tycker du att hör till festetikett? Vad 
är viktigt att tänka på som värdinna/värd 
respektive gäst? När brukar du skicka 
skriftliga inbjudningar, när gör du det 
muntligt? Ska gästen hålla tiden? Hör det 
till att värdinnan trugar då hon bjuder till 
bords? När är det viktigt med bordspla-
cering på en middag? Hur går skålandet 
till? Vad anser du om att det hålls tal på 
vissa fester? Måste en man dansa med sin 
bordsdam? Vad händer om någon gör bort 
sig (t.ex. stjälper ut sitt vinglas över bord-
duken eller bordsgrannen, säger något 
oförskämt, blir för berusad)? Ge exempel 
på lämpliga gåvor till värdinnan/värden, 
födelsedagsbarnet, brudparet etc. Brukar 
du tacka för gåvor skriftligt? När är det 
lämpligt att ge en blombukett? Tycker du 
att det finns regler för hurudana eller hur 
många blommor man ska ge i olika sam-
manhang? 

5. Trafik och allmänna 
fortskaffningsmedel
Vad betyder trafikvett för dig? Vilka out-
talade regler gäller det att följa för en 
bilist, en cyklist och en fotgängare? Hur 
bör man inte bete sig i trafiken? Hur har 
beteendet i trafiken förändrats med åren? 
Berätta om etikett i bussar, tåg, spårvag-
nar och metro. Vad tycker du man får 
göra i allmänna fortskaffningsmedel och 

vad ska man helst låta bli att göra? Brukar 
folk vanligen erbjuda plats åt medresenä-
rer, komma ihåg att inte tala för högljutt 
och att inte trängas? Har beteendet i kol-
lektivtrafiken förändrats sedan du var 
barn?

6. Telefoner
Vad innebär god telefonetikett? Hur sva-
rar du i telefon/mobiltelefon? Får man 
lyssna på andras telefonsamtal eller ska 
man gå ut ur rummet? Vad tycker du 
om telefonsvarare? Hur har mobiltelefo-
nerna ändrat på telefonbeteendet? Vad 
anser du om folk som talar i mobiltelefon 
i allmänna fortskaffningsmedel eller på 
allmänna platser? När bör man hålla mo-
bilen avstängd? Vilken är din inställning 
till textmeddelanden (sms)? Hur privat 
är en mobiltelefon – är det tillåtet att läsa 
textmeddelanden som sänts till t.ex. en 
annan familjemedlem? 

7. Internet och e-post
Kan man redan tala om etikett på inter-
net? Vad hör till god ton då man rör sig 
på internet och i chattgrupper? Hur bör 
man helst inte bete sig? Berätta om din 
relation till e-posten. Vilka regler tycker 
du att gäller i kommunikationen med e-
post? Hur privat är e-posten – får man 
läsa andra personers mail (t.ex. arbets-
kamraters, familjemedlemmars)?

8. Arbetsplatsen
Vilka outtalade regler gäller i det sociala 
samspelet mellan arbetskamrater? Vilka 
regler gäller i förhållandet mellan över- 
och underordnade? Vad tycker du är 
viktigt för trevnaden på jobbet och huru-
dana saker kan förstöra stämningen? Be-
rätta om dina erfarenheter av lunch- och 
kaffepauser, firmafester och informella 
tillställningar för personalen – och vilka 
etikettsregler som varit gällande här. Har 
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Samspelet mellan 
man och kvinna styrs 
i stor utsträckning av 
oskrivna regler. Un-
der de senaste 50 åren 
har ändå åtskilligt 
hänt på den fronten. 
Vilka umgängesreg-
ler gällde i går och 
vilka gäller i dag? På 
sandstranden i Ytterö 
1937. Foto Aho & 
Soldan, SLS 1410:A 
1842:N.Y.

klimatet på arbetsplatsen förändrats un-
der årens lopp?

9. I vimlet
Vilka etikettsregler gäller när man står 
i kö, t.ex. vid butikskassan, bank- eller 
betalautomaten, betjäningsdisken. Har 
köbeteendet förändrats med tiden? Vem 
ska hålla upp dörren för vem? Hur beter 
man sig i hissen? Hur går man förbi i en 
bänkrad på bio eller konsert? Känner folk 
i allmänhet till vad som anses vara god 
ton i sådana sammanhang?

10. Kulturkrockar
Berätta om kulturkrockar som du upplevt 
på resor i utlandet eller med utlänningar 
i Finland. Vad har varit svårt att anpassa 
sig till i en främmande kultur? På vilka 
områden kunde vi finländare ta lärdom 
av andra folk när det gäller etikett? Har 

du upplevt kulturkrockar här hemma, 
t.ex. i samröre med personer som tillhör 
en annan samhälls- eller språkgrupp, el-
ler som är bosatta i en annan landsända 
än du? 

11. Umgänget mellan könen
Vilka outtalade regler tycker du att det 
finns i samspelet mellan man och kvin-
na? Spelar det någon roll på vilken sida 
om varandra man går på trottoaren, vem 
som går först ut genom dörren, uppför 
eller nerför trappan etc.? Kan en kvinna 
bjuda upp till dans? Ska en man knuffa in 
stolen åt sin bordsdam eller stiga upp då 
en kvinna lämnar bordet? Hur ger du och 
tar emot komplimanger? Vem tar initiati-
vet till en träff? Hur beter man sig för att 
artigt avvisa en efterhängsen beundrare? 
På vilket sätt har umgängesreglerna för-
ändrats sedan du var barn/ung? 
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12. Offentligt/privat
Vad kan man i dag göra offentligt och 
vad hör mera till den privata sfären? Har 
det skett några förändringar i attityderna 
på den fronten? Tycker du att det hör till 
god ton att äta eller dricka på gatan el-
ler i allmänna fortskaffningsmedel? I dag 
råder rökförbud på många ställen in-
omhus – var och när är det lämpligt att 
röka? Hur passande är det att peta sig i 
tänderna, att kamma sig eller sminka sig 
offentligt? Tycker du att man kan visa 

känslor offentligt – vänskap, kärlek, lust, 
glädje, sorg, irritation, ilska, aggression? 
Var går gränsen för vad man ska låta 
utomstående personer ta del av när det 
gäller ens privatliv? Vilka samtalsämnen 
ska man helst undvika med främmande 
människor? Hur bemöter man sjukdom 
och sorg? Var går gränsen för den person-
liga integriteten när det gäller beröring? 
Vad innebär egentligen vett och etikett 
för dig? 

Databasen Finna 
uppdaterad

Finna är en bibliografi över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska 
som modersmål i Finland. Bibliografin tillkom 2001 på initiativ av Språkvetenskap-
liga nämnden vid Svenska litteratursällskapet och omfattar litteratur om bl.a. allmän-
språk, dialekter, talspråk, slang och tvåspråkighet. Huvudsakligen bygger den på 
två äldre bibliografier, Helena Solstrand-Pippings (1990) ”En bibliografisk översikt 
över studiet av finlandssvenskan” och Johanna Maras (1998) ”Bibliografi över dia-
lektologisk litteratur om de finlandssvenska dialekterna”. Från 1990 framåt bygger 
databasen på sökningar i biblioteksdatabaser och centrala tidskrifter, skriftserier 
m.m. inom området. Förutom den sökbara databasen finns också en lista över åter-
kommande språkspalter i dagstidningar och tidskrifter samt en förtecknig över insti-
tutioner för svenska språket/nordiska språk vid universitet i Finland.

Vid uppdateringen kompletterades databasen med material som publicerats efter 
2001 och dessutom gjordes också en del förändringar angående databasens ut-
seende. En nyhet är att Finna innehåller länkar till texter som finns på internet. I 
nuläget finns ca 40 länkar till artiklar eller monografier i fulltext.

Databasen finns på adressen: www.sls.fi/finna/finna.htm
L.S.
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En litterär jubilar som detta år blivit i 
skuggan av en annan stor jubilar är Tito 
Colliander (1904–1989). Den 10 februari 
2004 var det hundra år sedan Colliander 
föddes i S:t Petersburg. Den ryska barn-
domsmiljön och kulturbakgrunden blev 
utmärkande för Tito Collianders förfat-
tarskap. Ständigt återkommer han i sina 
texter till barndomens Petersburg eller 
senare års vistelser i Terijoki och Vam-
melsuu på Karelska näset.

Tito Colliander var en mycket produk-
tiv författare och ingen genre var honom 
främmande. Han skrev romaner, novel-
ler, dikter, dramatik, essäer, biografier, 
memoarer och teologiska arbeten och 
religiösa betraktelser. Dessutom var han 
verksam som bildkonstnär. Han var gift 
med Ina (f. Behrsen) som också hon var 
bildkonstnär och grafiker.

Hans mest centrala verk är memoarsvi-
ten i sju delar som börjar med Bevarat 
(1964) och slutar med Måltid (1973). Den 
kulturella outsidern och människan i 
marginalen är ofta centralgestalter i Col-
lianders författarskap, så också i hans 
memoarverk, där han skildrar sin egen 
livsväg från misären i Petersburg under 
revolutionen, via bohemlivet som fattig 
konstnär och författare, till ett mer bor-
gerligt etablerat och kanske också accep-
terat liv. Teman i hans författarskap är de 
stora livsfrågorna: Hur skall man tackla 

Författare, bildkonstnär 
och teolog

Tito Colliander 100 år 

andligt och fysiskt lidande? Vad innebär 
medmänsklighet? Hans solidaritet med 
de utslagna var stor.

Tito Colliander kom med sin familj att 
vistas mycket i den legendariska Villa 
Golicke i Kuokkala på Karelska näset. Vil-
lan disponerades bl.a. av familjen Collian-
der på 1930-talet och under den tiden be-
söktes de särskilt sommartid av författare 
och konstnärer från Finland och Sverige, 
bl.a. bröderna Parland, Elmer Diktonius, 

Tito Colliander i sitt hem på 1960-talet. Reprofoto 
Janne Rentola, SLSA 904.
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Gunnar Björling, Johannes Edfelt och 
Gunnar Ekelöf. I memoarsviten liksom i 
romanerna Huset där det dracks (1932) och 
Taina (1935) kan man läsa om bohemlivet 
i en av de många förfallna trävillorna på 
näset. Familjen Colliander levde under 
svåra ekonomiska förhållanden på den 
här tiden och Tito Collianders litterära 
motiv handlar mycket just om 30-talets 
både andliga och särskilt ekonomiska 
misär, som accentueras av de nödlidande 
ryska emigranternas livsöden.

Tito Colliander var under hela sitt liv 
starkt kosmopolitisk. I hans barndoms-
hem talades visserligen i huvudsak svens-
ka men språket blandades med ryska och 
tyska. Efter föräldrarnas död reste han ut 
i Europa till Paris och Marseille, och vis-
tades även i Alger. En vändpunkt i hans 
liv blev en vistelse i Petjory i Estland. Här 

såg han för första gången ett ortodoxt 
korståg: hundratals människor i proces-
sion med ikoner i händerna. Denna upp-
levelse skildrar han senare i sin genom-
brottsroman Korståget (1937). Colliander 
konverterade till den grekisk-ortodoxa 
tron samma år som romanen utkom.

Han avlade teologexamen 1949 och ar-
betade under många år som lärare i gre-
kisk-ortodox kristendom vid sidan av sitt 
författarskap. Han skrev också andliga 
betraktelser som Asketernas väg (1952), 
som i dag är en klassiker i sin genre. Han 
var ingen sträng dogmatiker och även i 
lutherska sammanhang läses hans and-
liga böcker. Han skrev också teologiska 
handböcker och översatte liturgiska tex-
ter till svenska.

Agneta Rahikainen

Procession i Petjory 1937. Foto Tito Colliander, reprofoto Janne Rentola, SLSA 866.
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När man som forskare vill studera ett 
konstnärskap är det till stor hjälp om 
man har tillgång till brev, dagböcker eller 
andra personliga dokument utöver den 
egentliga konstnärliga produktionen. 
Albert Edelfelt är tack vare de tusentals 
brev han skrev därför ett tacksamt forsk-
ningsobjekt. Han skrev brev så gott som 
dagligen – mest till modern Alexandra 
Edelfelt, men också till vänner och konst-
närskolleger runt om i Europa. 

Det finns brev skrivna av Edelfelt i 
många arkiv i Finland och också i t.ex. 
Danmark. I Historiska och litteraturhis-
toriska arkivet vid Svenska litteratursäll-
skapet förvaras emellertid den största en-
skilda samlingen Edelfeltbrev, samman-
lagt över 1 700 från 1860-talet till 1905. En 
del brev är illustrerade; ibland bara med 
enkla och snabbt skisserade teckningar i 
bläck, men det finns också många brev 
som är rena konstverk – färggranna ak-
vareller pryder hela sidor.

Av breven till modern är omkring 1 250 
bevarade. De är skrivna mellan åren 1869 
och 1901. De tidigaste är skrivna med 
barnslig handstil och berättar om den 
unge Albert Edelfelts sommarnöjen på 
Kiala gård intill Borgå.

Korrespondensen med modern blev 
kontinuerlig först hösten 1873, då Edelfelt 
19 år gammal inledde sina konststudier 
vid konstakademin i Antwerpen. I breven 
till modern beskriver Edelfelt utförligt sin 
vardag på akademin, han berättar om sitt 
boende, om sina kamrater, om konstverk 
han har sett och vad han tyckt om dem, 
och han redogör för sina utgifter: kläd-

Brevskrivaren Albert Edelfelt
uppköp, matkostnader m.m. Efter fem 
månader i Antwerpen hade Edelfelt slut-
fört sina studier vid konstakademin och 
hans avgångsbetyg var ett av de bästa. 
Därefter begav han sig till Paris och École 
Nationale des Beaux-Arts.

Han fortsatte att skriva utförliga brev 
till modern. Genom breven kan man följa 
hans glädjeämnen och framgångar i Pa-
ris, men de berättar också om att livet 
som konstnär inte enbart bestod av suc-
céer och goda recensioner i de ledande 
franska tidningarna. Edelfelt skriver till 
sin mor om sin förtvivlan över den egna 
konsten, en förtvivlan som tidvis fick ett 
förlamande grepp om honom. Han skri-
ver om svårigheten att få inkomster och 
utgifter att gå ihop, om modeller som inte 
kunde passa tider. Så kommer beskriv-
ningarna över framgångarna på Salong-
en, avskrifter av de franska tidningarnas 
konstkritik, berättelser om nya bekant-
skaper och om beställningar.

En del av Edelfelts brev är även rese-
berättelser, som t.ex. breven från den 
resa han gjorde till Spanien våren 1881, 
men lejonparten av breven till modern 
är skrivna i Paris eller på resa till eller 
från den franska huvudstaden. Vid sidan 
av dessa finns en ansenlig mängd brev 
skrivna under långa vistelser i S:t Peters-
burg.

Med anledning av att det i år har förflu-
tit 150 år sedan Edelfelt föddes gavs Ryss-
landsbreven nyligen ut av Svenska litte-
ratursällskapet i volymen Albert Edelfelt 
och Ryssland. Brev från åren 1875–1905 (ut-
givare Rainer Knapas och Maria Vainio). 
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Boken innehåller samtliga bevarade brev 
skrivna i Ryssland samt utdrag ur brev 
som är skrivna på andra orter men som 
är centrala för förståelsen av händelserna 
och Edelfelts förhållande till Ryssland.

Under 1880-talet följde konstnärens liv 
en bestämd rytm med vintrarna i Paris 
och somrarna på Haiko utanför Borgå. 
I slutet av juni eller början av juli varje 
år begav han sig hem från Paris. Han tog 

ofta vägen över Köpenhamn, där han 
hälsade på sin goda vän, konstkritikern 
och museichefen Pietro Krohn. Hemma i 
Finland stannade Edelfelt ibland endast 
till slutet av september men oftast till mit-
ten av oktober eller början av november. 
Då hade han på Haiko hunnit måla både 
porträtt och en stor duk, som skulle stäl-
las ut på följande Salong i Paris, samt i 
Helsingfors likaså några porträtt.

”Älskade Mamma”. Så 
inledde Albert Edelfelt 
sina många brev till 
modern Alexandra. 
SLSA 367.
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Vistelserna i hemlandet medförde en 
lucka i korrespondensen, eftersom den ju 
blev obehövlig då mor och son befann sig 
på samma ställe. När Edelfelt begav sig 
till Paris om höstarna valde han att fär-
das över S:t Petersburg och vidare genom 
Baltikum och Tyskland. Speciellt under 
1880-talets första år blev S:t Petersburg 
viktigt för honom och han stannade ofta 
flera månader i kejsarstaden.

Från och med 1890-talet förändrades 
Edelfelts årsrytm och blev mera oregel-
bunden. År 1888 gifte han sig med Ellan 
de la Chapelle. Sonen Erik föddes följan-
de år och familjen bodde till en början i 
Paris. Men snart stod det klart att livet i 
Paris ekonomiskt tedde sig helt annorlun-
da för en liten familj i en ståndsmässig lä-
genhet än för en ensam ungkarlskonstnär 
i sin ateljé. Familjen Edelfelt beslöt sig för 
att flytta sitt hem till Helsingfors. Edelfelt 
behöll sin ateljé på 147 Avenue des Vil-

liers ända till sin död, men vistelserna i 
Paris var inte längre lika långa och lika 
regelbundna som tidigare. Detta innebär 
att även korrespondensen med hemmet 
blev hackig, och det blir svårare att följa 
konstnärens liv lika detaljerat som under 
1880-talet.

Edelfelts mor Alexandra avled i au-
gusti 1901. Efter det trädde hans två 
systrar, Annie och Berta Edelfelt, in som 
brevmottagare. Breven till systrarna har 
samma karaktär som breven till modern, 
men kring sekelskiftet och fram till sin 
egen död 1905 vistades Edelfelt alltmer 
hemma i Finland och korrespondensen 
blev därför sporadisk.

Den bevarade samlingen brev till famil-
jen är omfattande, men forskaren skall 
inte förledas att tro att den rymmer hela 
vidden av Albert Edelfelts liv. Det fanns 
saker som konstnären själv aldrig berät-

Kejsarinnan Alexandra avbildad i ett brev som Albert Edelfelt skrev när han var utsänd till Moskva för 
att dokumentera kejsarkröningen i bild 1896. SLSA 367.
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I stället för många ord 
tog Albert Edelfelt 
ofta akvarellfärgerna 
till hjälp för att be-
skriva pittoreska 
detaljer för familjen 
hemma i Finland. 
Brev från Moskva 
1896. SLSA 367.

tade för sin mor. Ändå verkar breven till 
modern öppenhjärtiga och ärliga. Innan 
systern Berta Edelfelt skänkte samlingen 
till Svenska litteratursällskapet gick hon 
noggrant igenom hela korrespondensen 
och förstörde sådant material som hon 
ansåg att inte var lämpligt. Själv gav hon 
på 1920-talet ut delar av sin brors brev 

i fem volymer. Den korrespondens som 
hon skänkte till litteratursällskapets ar-
kiv är vida mer omfattande, men så be-
lade hon den också med ett förbehåll på 
femtio år. Först från och med 1985 har 
forskare kunnat ta del av Albert Edelfelts 
brev till familjen.

Maria Vainio
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Nordiska slotts- och herrgårdsforskare 
samlades till symposium i Helsingfors i 
september för att ta del av finländsk herr-
gårdskultur. Symposiet var det femte i 
ordningen och som motto hade arrangö-
rerna valt ”Att förmedla historia – men 
vilken?”

Fragment med atmosfär

När professorn i historia vid Westfälische 
Wilhelms-Universität i Münster, Rudol-
fine von Oer, höll sin avskedsföreläsning 
1996, talade hon över temat ”Geschichte 
vermitteln – aber welche ?”. Hörande till 
en adelsätt som verkat i Westfalen åt-
minstone sedan 1200-talet, var det syn-
barligen angeläget för friherrinnan von 
Oer att reflektera över vilka resurser för 
det första härkomst, inbegripet familj, 
gods, hus, ägande, natur, social lojalitet 
och tidsperspektiv ger en människa. Där-
till kommer utbildning och sålunda den 
egna historiska erfarenheten. Historisk 
medvetenhet är inte enbart en fråga om 
reception, utan även om disposition, i 
ständig växelverkan.

I sitt arbete om tiden, Le Temps de 
l’Histoire (1986), för mentalitetshistori-
kern Philippe Ariès en polemik mot en 
historieskrivning där fakta och data fogas 
in i en helgjuten kronologi och förbinds av 
kausalitet och kontinuitet. Det blir, säger 
Ariès, en helhet utan rispor. I stället vill 
han se en historia av fragment med en be-
stämd atmosfär. Organisationssystem – av 

Herrgårdarna som kulturarv

typ institutioner och politik – får därvid 
träda tillbaka för ett studium av förhåll-
ningssätt, en höjning eller fördjupning av 
historien mot ett mera abstrakt tänkande. 
Det innebär en blick för världen som före-
ställningar, minnen och livsstilar, bara för 
ett ögonblick bundna till en viss existens 
och vilka av ögonvittnen ”räddas in i his-
torien”. Därmed binds det personliga till 
de historiska strömningarna.

Med von Oers och Ariès rätt samstäm-
miga tankar som bakgrund ville vi med 
symposiet rikta blickarna på tre frågor:

1) tids- och personfragmenten sådana 
de gestaltas i tingen i vidaste be-
märkelse,

2) frågan om hur vi berättar och fors-
kar om herrgården som kulturfeno-
men,

3) aspekter på det provinsiella, unikt 
autentiska, och det kosmopolitiska, 
allmängiltiga, generaliserande, i 
herrgårdens landskap, människan i 
tiden och i den symboliska, rituali-
serade världen.

Till skillnad från de tidigare symposierna 
valde vi att inledningsvis ge ett historiskt 
perspektiv på finländsk storgodskultur  
genom några introduktionsföreläsningar: 
arkeologiskt (Kjuloholm), konst- och kul-
turhistoriskt (Hertonäs, Monrepos), so-
cialhistoriskt (Sarvlaks) och etnologiskt. 
Detta skulle dels tjäna som en bakgrund 
för den levande kulturen i form av besök 
på herrgårdar under symposiets senare 
del, dels ge exempel på de överlevnads-
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Det femte nordiska slotts- och herr-
gårdssymposiet gick av stapeln i Hel-
singfors torsdag–lördag 9–11.9.2004 i 
Svenska litteratursällskapets hus. An-
talet deltagare uppgick till 30, av vilka 
11 från Sverige, 13 från Norge, 2 från 
Danmark och ett tiotal från Finland, 
dels föreläsare och forskare, dels repre-
sentanter för arrangörerna.
Föredrag:
Marianne Schauman-Lönnqvist: Elit-
strukturer i Finland under förhistorisk tid
Christina Bäcksbacka: Viceamiral C.O. 
Cronstedts hem på Hertonäs gård
Rainer Knapas: Godset och parken Mon-
repos i Viborg
Anna-Maria Åström: Herrgårdskultu-
rens överlevnadsstrategier
Olle Sirén: Korporatism och paternalism i 
östnyländska godsägares förpliktelser gen-
temot samhället

strategier som utformats för herrgårdar-
nas fortlevnad i det moderna Finland och 
EU. 

Exempelgårdarna, i de närmast Hel-
singfors belägna delarna av östra och 
västra Nyland, representerade herrgår-
dar i både privata samfunds ägo (Herto-
näs, Stensböle, Stor-Sarvlaks), delvis av 
museal karaktär, och enskilda personers 
eller släkters ägo (Tervik, Kulla, Fagervik, 
Svartå, Sjundby), drivna som kulturmil-
jöer, jordbruk och turistföretag.

Erfarenhet genom upplevelse

Tyngdpunkten för besöken låg på för-
medling av både visuell och verbal upp-
levelse, visningar fördjupade genom 
muntligt berättande, förmedling av tra-

ditioner, språk och ritualer. Det första 
objektet, Riddarhuset, dess historia och 
nutid, levandegjordes av t.f. genealogen 
Wilhelm Brummer, som med kunskap 
och inlevelse presenterade olika kate-
gorier av ätter och deras historia genom 
vapensköldarna, tavlorna, föremålen och 
minnesplattorna över krigens offer. Ge-
nom hela symposiet skulle krigens roll 
och verkan ge relief åt herrgårdshistorien 
och herrgårdslivet.

Hertonäs – i tiderna ägt av Carl Olof 
Cronstedt – som en personifiering av 
Sveaborgs historia och parkkultur, som 
ett element i finlandssvensk kulturstra-
tegi och som en oas i en modern förort, 
konkretiserade processen kring en herr-
gårds uppkomst, blomstring och mu-
sealisering. Vidare klargjordes av Mikael 
Westerback vilka administrativa och 
ekonomiska problem vården av ett kul-
turminnesmärke i en stad innebär för en 
ideell förening, Svenska odlingens Vän-
ner i Helsinge. Den efterföljande person-
historiskt upplagda supén i restaurangen 
i gårdens flygelbyggnad var avsedd att 
både presentera ”arkiverad” matkultur 
och inleda måltids- och miljötemat som 
en del av symposiet.

Stensböle i Borgå är historien om hur 
Svenska litteratursällskapet ur ett fem-
tioårigt förfall räddar, återuppväcker och 
vårdar en släkts minnen i form av hus och 
föremål. Henry Wiklunds redogörelse för 
den komplicerade processen med både ju-
ridiska, ekonomiska, tekniska, ekologiska 
och publicitetsmässiga inslag, visade fram-
förallt på vilka enorma, nära nog ohemula 
krav en räddningsoperation ställer på ett 
privat samfund och dess ledning. När man 
sedan såg huset och hörde professor Olle 
Siréns karakteristik av det äldre gårdssam-
fundet, levde den unika miljön upp. Dess 
värde som dokument och kulturhistoriskt 
studieobjekt är obestridligt. 
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På de tre följande gårdarna trädde 
ägare och beboare fram. På Tervik berät-
tade såväl Gunilla Ehrnrooth som Janica 
von Veh om gårdens historia och tingen i 
rummen. Här spelar porträtten och konst-
närerna en central roll. I sommarsalongen 
avnjöts den salladslunch som årligen den 
sista lördagen i juli serveras släkt, vänner 
och bekanta på ett populärt gardenparty, 
en tradition som inleddes för tjugo år se-
dan.

På vägen till Sarvlaks gjorde vi ett kort 
besök i Pernå kyrka, för att bese vapen-
sköldarna, främst anvapenserien för 
Jakob Creutz (d. 1667) och gravkapellen 
för ätterna De Geer till Tervik och von 

Morian-von Born. Detta blev en förbe-
redelse för besöket på Stor-Sarvlaks, där 
docenten Katarina Michelsson tog emot. 
Här handlade presentationen mycket om 
slottet, vars yttre och inre imponerade 
stort på deltagarna. Godsets och socknens 
”korporatism och paternalism” hade ti-
digare belysts av Olle Sirén i ett briljant 
föredrag. Slottet (1683) ställdes i relation 
till ägarsläkterna, deras rikspolitiska be-
tydelse, intressen och förbindelser. Före-
mål som tillhört landshövdingen, bergs-
kollegiepresidenten och amiralen Lorenz 
Creutz, dramatiskt förolyckad i slaget 
vid Öland 1676, utgjorde en kategori av 
minnen. En annan trädde fram i släktrela-
tionerna till konstnärerna Albert Edelfelt 
och Gunnar Berndtson. Att Olof Palmes 
farmor hette Hanna von Born (syster till 
den siste lantmarskalken i Finland Viktor 
Magnus von Born) var bara ett exempel 
på de genom århundradena etablerade 
förbindelserna mellan Finland och Sve-
rige. Kaffet avnjöts i stora salen i parad-
våningen högst upp. Värdinnans blick 
för symposiets särprägel konkretiserades 
i bordets håvor: tvenne historiska tårtor, 
Ellen Svinhufvud och Tjinuski från Ek-
bergs konditori i Helsingfors.

Dagens sista besök var avsett att ge en 
inblick i sekelskiftets östnyländska herr-
gårdshem, Kulla i Strömfors, där ägarin-
nan Anna-Ulla Grahn-Wallen föddes 1911 
och där hon fortfarande bor. Det blev en 
inblick i rummens inredning, funktion 
och ritualer, skildrade av Bo Lönnqvist 
vars fältforskning här inletts 1963. De 
muntliga minnena stod i fokus, men även 
parkarrangemangen, processen kring 
fredningen av gårdshelheten 1987 genom 
statsrådets försorg och de dåtida proble-
men med brist på hantverkskunnigt folk 
för restaurering belystes.

Kvällen avslutades på restaurang De-
gerby Gille i Lovisa, inrymt i Degerby 

Deltagarna i det nordiska herrgårdsseminariet har 
här samlats på gårdsplanen utanför Stor-Sarvlaks 
gård i Pernå. Foto Anna-Maria Åström.
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rusthåll, vars historia och funktioner 
skildrades av Olle Sirén.

Överlevnadsstrategier

Exemplen ovan kan tolkas som att stra-
tegierna för att överleva på och med en 
herrgård inte enbart gäller krass ekono-
mi, utan i högsta grad också mentalitet, 
en fråga om världsbild och syn på vad 
tradition, att förvalta ett arv och att le-
vandegöra detta betyder personligen och 
allmänt, privat och offentligt. Det råder 
en spänning mellan de ekonomiska reali-
teterna och herrgården som ett kulturhis-
toriskt minne över släkter och människor, 
som en presentation av en livsstil med 
vissa oförgängliga värden och som ett 
medel att övervinna kulturella avstånd i 
tid och rum.

Detta framstod speciellt pregnant un-

der exkursionen till västra Nyland, till de 
forna järnbruken Fagervik (1646–1902) 
och Svartå (1560–1900) ävensom till 1500-
talsslottet Sjundby.

På Fagervik berättade Otto von Frenck-
ell i brukskyrkan och uppe i karaktärshu-
set dels anekdoter om människor och livs-
föringen förr och nu, dels om vilka krav 
jord- och skogsbruk jämte andra kombi-
nationsnäringar ställer på godsdriften, 
i form av bl.a. entreprenörskap. Därtill 
kommer förvaltandet av ett unikt kultur-
historiskt arv, några orörda interiörer, ett 
fyrtiotal historiska hus samt omfattande 
parkanläggningar. Själv representerar 
han nionde generationen i ägarlängden, 
gården har dock ärvts på kvinnolinjen 
och därmed delats upp på tvenne släkter 
(sedan 1723).

Svartå, som efter fyrtio år av törnro-
sasömn ånyo kom i släkten Linders ägo 
1985, gör i dag skäl för beteckningen 

Seminariedeltagarna anländer till Kulla gård i Strömfors. Foto Anna-Maria Åström.



48

”herrgårdsindustri”, med 60 000 besökare 
i parken och 25 000 i det restaurerade och 
revitaliserade slottet (byggt 1783–91), som 
är en del av ett kongresshotell. Ägaren 
Magnus Linder har ytterligare upplåtit 
gården för en känd antikmässa i juli. Efter 
lunchen i slottskrogen, f.d. vagnslidret, 
presenterade chefsguiden Kerstin Ilander 
med fermitet interiörerna, porträtten och 
personhistorien. Visningen blev en ex-
posé över hur man spektakulärt på nytt 
bygger upp en släkts historia med både 
färgstarka och dramatiska inslag.

I början av exkursionen hade Christof-
fer Grönholm i en presentation av Sjun-
deå-Ingå-trakten även berört den s.k. 
Porkalaparentesen, arrenderingen av om-
rådet åt Sovjetunionen (1944–1956) och 
evakueringen som också berörde flera av 
de förnämsta herrgårdarna. Vid dagens 
sista besök, på Sjundby gård, fick delta-

garna en kuslig inblick i vad det inneburit 
att resa ett 1500-talsslott ur vanvård och 
ödeläggelse. Agronom Margareta Seger-
sven gav perspektiv på vilka förpliktel-
ser en lång släkttradition (1698) påbjuder. 
Samtidigt fick vi uppleva hur en godsä-
gare bor omgiven av de historiska min-
nena, där både släkten och Finlands öden 
är inflätade i varandra. Det är namn som 
Sigrid Wasa, Åke Tott och flera generatio-
ner Adlercreutz, likaväl som mäktiga käl-
lare eller segel i taket i stora salen, tagna 
som krigstroféer från ryska galärer vid 
Svensksund 1790, och porträtt målade 
av Helene Schjerfbeck, befryndad med 
familjen. Symposiet fick en stämningsfull 
avslutning i det gamla gråstensmagasinet 
vid forsen, där deltagarna bjöds på cham-
pagne, när de väl hunnit fotografera de 
ryska texterna på brygghuset, minnen 
från Porkalatiden. 

I västra Nyland besökte de nordiska gästerna bl.a. Fagervik i Ingå. Otto von Frenckell (andra fr.h.) berättade 
om bruket och dess historia, den unika och välbevarade historiska miljön och den vidsträckta parken. Foto 
Anna-Maria Åström.
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Utan kännbart stöd från Svenska littera-
tursällskapet i Finland, Svenska folksko-
lans vänner och Svenska Odlingens Vän-
ner i Helsinge hade det inte varit möjligt 
att arrangera symposiet. Vi pekar här på 
den roll verkst.dir., kammarrådet Henry 
Wiklund, kanslichefen, docent Christof-
fer Grönholm och ordf., kammarrådet 
Mikael Westerback jämte medarbetare 

Den sista herrgården som besöktes var Sjundby i Sjundeå. Deltagarna ställde upp sig för ett ”familjepor-
trätt” med värdinnan, agronom Margareta Segersven i mitten. Foto Bo Lönnqvist.

spelade när det gällde planeringen, infor-
mationen och de praktiska arrangemang-
en under exkursionerna. 

Imponerande var den välvilja gårdar-
nas ägare visade då de öppnade sina hem 
och berättade om sina gårdar. ”Jag trodde 
inte sådana miljöer längre fanns!”, utbrast 
en svensk deltagare.

Bo Lönnqvist
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Berättarfestivalen i Ljungby, som ligger i 
Småland i Sverige, ordnades i år för fem-
tonde gången. Den är den enda i sitt slag 
i Norden. Jag hade möjlighet att i somras 
vara med på de sex intensiva festivalda-
garna i mitten av juni. Festivalen innehöll 
typiska ingredienser för kulturfestivaler: 
scenuppträdanden både inomhus och ut-
omhus, seminarier, kurser, utfärder, hap-
penings, verkstäder, prisutdelningar osv. 

Jag kan här inte på långt när kommen-
tera festivalens hela utbud. Ett plock 
bland kurserna och seminarierna kan ge 
en bild av berättarrörelsens innehåll och 
bredd: berättarens kroppsspråk, narrativ 
pedagogik, att berätta Bibelns berättelser, 
berättande som terapimetod, berättar-
variation, afrikanskt berättande, förhål-
landet mellan berättelser och landskap, 
berättande och dockteater, författares syn 
på berättandet, att berätta de klassiska 
sagorna. 

Berättandet är en egen konstart. Det 
skiljer sig i princip från teater i den me-
ningen att medan en skådespelare gestal-
tar en roll i en större helhet med hjälp av 
kostymering och rekvisita, är berättaren 
alltid sig själv. Man kan säga att berätta-
ren är utklädd till sig själv och spelar sig 
själv.  Gränsen mellan teater och berät-
tande, liksom också mellan uppläsning 
och berättande, är naturligtvis inte kniv-
skarp.

Berättandet i fokus
Berättarfestivalen i Ljungby

Berättarrörelsen i Sverige

Berättarfestivalen i Ljungby är berättar-
rörelsens mest synliga manifestation. I 
Sverige tog berättarrörelsen sina första 
trevande steg på 1980-talet. Det var män-
niskor som rätt oberoende av varandra, 
och utan kännedom om liknande ström-
ningar i andra länder, började uppträda 
som scenberättare. Många folklorister 
var aktiva i rörelsen under initialskedet. 
De hade då en dubbel roll, de var både 
folkkulturforskare och artister som upp-
trädde och underhöll. 

Berättarrörelsen liknar på många sätt 
folkmusikrörelsen men den är yngre. 
Folkmusikrörelsen tog fart under 1970-
talet som en del av gröna vågen, då det 
folkliga, lokala, människonära, lantliga 
och humana stod högt i kurs. Berättar-
rörelsens ideologi och uttrycksformer är 
i stort sett desamma som folkmusikrö-
relsens men berättarrörelsen uppstod i 
det samhällsklimat och utifrån de värde-
ringar som rådde under 1980-talet. Fort-
farande gäller för båda rörelserna att man 
betonar mötet mellan människor och att 
det sociala umgänget är det kitt som bin-
der samhällen samman. Båda rörelserna 
ser sig som en motvikt till den likriktade, 
kommersiella kulturen.

Folkmusikrörelsen har med tiden bli-
vit alltmer internationell med många s.k. 
världsmusikgrupper. Berättarna har för 
sin del ända från början inkluderat också 
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utländska historier och skrönor i sin re-
pertoar. Detta är förståeligt eftersom ju 
t.ex. folksagan är en mycket internationell 
genre. Samarbete mellan de två rörelser-
na har också från början hört till bilden. 
Många berättare är samtidigt sångare, 
dansare och instrumentalister. Grupper, 
som framför både musik och berättelser 
från hela världen, är i dag en etablerad 
sektor inom berättarrörelsen.

Festivalen i Ljungby

Per Gustavsson och Bengt-Göran Söder-
lind är de två berättarentusiaster som 
grundade festivalen och som alltsedan 
dess aktivt tagit del i utvecklingsarbe-
tet. Festivalen har inte, som man kanske 
skulle kunna tro, framsprungit ur en lokal 
hembygdsförening eller ur en lokal berät-
tarmiljö på gräsrotsnivå. I Ljungbytrak-
ten, där den tunga industrin dominerar 
näringslivet, har i stället sportaktiviteter 
varit populärare än kulturevenemang. 
Festivalen har dock med åren vunnit gen-
klang hos lokalbefolkningen och den har 
gett både privatpersoner och små lokal-
föreningar samarbetsmöjligheter.

Det är Föreningen Berättarnätet Kro-
noberg som står bakom arrangemangen. 
Föreningen har ett vidare syfte än att bara 
ordna en festival. Man vill samtidigt ar-
beta för en levande landsbygd. Man upp-
muntrar gamla hantverk, vill skapa byge-
menskap och satsar på turism. Häri ingår 
också återupptäckten av den lokala berät-
tarskatten. Kommunerna kring Ljungby 
har slagit sig samman och skapat något 
som man kallar Sagobygden. Med ut-
gångspunkt i Gunnar Olof Hyltén-Caval-
lius rikhaltiga folktraditionsuppteckning-
ar från Småland från mitten av 1800-talet 
har man märkt ut vandringsstigar och ut-
flyktsmål till trollträd, djävulsstenar och 

undergörande källor. Man kan besöka 
platser där det skett övernaturliga ting 
eller gräva i jorden där det lär skall finnas 
en skatt. Man kan läsa om tilldragelserna 
i turistbroschyrer eller följa med på en på 
förhand planerad utfärd till platserna.

Underhållning, känsla och 
upplevelse

I dag står både historien och folkkulturen 
i underhållningsindustrins tjänst. Medel-
tidsveckor, gästabud med besök av herti-
gar och prinsessor, bondbröllop som spe-

Det finlandsssvenska inslaget var stort på berät-
tarfestivalen i Ljungby. Som aktiva berättare deltog 
Ann-Mari Häggman, Vivi-Ann Sjögren, Birgitta 
Boucht och Neppe Petterson, den sistnämnda här 
i aktion på utescenen i Ljungby köpcentrum. Tack 
vare Neppe Petterssons aktiva insats har berättar-
rörelsen också fått fotfäste i Finland. Som berättare 
stod sig Neppe väl i konkurrensen med sina riks-
svenska kolleger.
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las upp för betalande klimpsoppsätande 
gäster och vikingar som landstiger vid 
forntida hamnar hör till evenemangsut-
budet i snart sagt varje kommun. Det för-
gångna har blivit teater och underhållning 
för en betalande publik. Det förflutna är i 
vår tid som ett varuhus med olika avdel-
ningar där det finns en uppsjö av varor 
som kan konsumeras. Man plockar åt sig 
en liten detalj, en sed, en dräkt, ett före-
mål, ett hantverk, en maträtt, en visa, tar 
för sig just det man vill ha, blandar ihop 
det, anpassar det till vår tid och skapar en 
underhållande föreställning. I dag räcker 
det inte att t.ex. museerna ordnar utställ-
ningar och ger ut kataloger. Publiken vill 
bli bjuden på underhållning och känslo-
upplevelser, och människorna vill också 
själva ha möjlighet att i någon mån spela 
med i denna teater. Denna trend finns i 
högsta grad också i berättarrörelsen.

Sagomuseet

I Ljungby finns ett sagomuseum som vill 
presentera den småländska berättartradi-
tionen. Sagor, sägner, anekdoter, skämt-
sagor, gåtor, ramsor och vistradition finns 
på väggar, golv och tak, bakom kluriga 
luckor i pelare och inne i labyrinter. Sce-
ner ur berättarvärlden finns framställda 
i montrar och ljus- och ljudeffekter är en 
del av upplevelsen. Därtill kommer gui-
derna som ständigt underhåller besökar-
na med både kusliga och roliga historier. 
För mig berättades en djävulssägen så 
fort jag kommit in genom dörren. Det var 
en pedagogisk historia om prästen som 
lurade djävulen och därmed visade att 
det goda segrar över det onda. Jag visste 
inte vilken roll det var meningen att jag 
skulle spela: borde jag ha skrattat, blivit 
allvarsam eller tyckt att historien var lus-

Per Gustavsson gestaltande Långhults-Mickel. Gustavsson arbetade tidigare som bibliotekarie men är i dag 
professionell berättare. I Sverige finns i dag berättarutbildning på institutnivå och det finns planer på att 
göra den till ett ämne som kan studeras vid högskolor.
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tig, löjlig eller spännande?
Det var med blandade känslor jag av-

slutade min vandring i museet. Folkloris-
ternas grundverktyg, genreindelningen, 
hade upplösts. Undersagor, pedagogiska 
berättelser, memorat, folktrosägner, his-
toriska sägner, erotiska vuxenberättel-
ser, stereotypiserade sägner, upphovs-
sägner, lustiga anekdoter, berättelser om 
gengångare, ballader, berättande visor, 
sjukdomsbesvärjelser, ordspråk, gåtor, 
lekramsor, alla dessa produkter ur folk-
traditionen vilka haft sin egen funktion 
i samhället, fanns om vartannat till på-
seende. En del av dessa berättelser och 
uppteckningar hade en gång hört till 
trons och religionens sfär, en del hade va-
rit en del av nöjestraditionen, en del hade 
hört till barntraditionen, en del hade varit 
förbehållna enbart vuxna. I museet fanns 
bara en genre, underhållningsgenren och 
den lämpade sig lika väl för gammal som 
ung. 

Jag deltog också i en ”sägenresa”, en 
upptäcktsfärd i Sagobygden, och här 
kunde samma tendens iakttas. Folktro-
sägnerna om djävulen, skogsrået, under-
byggarna, gengångarna, älvorna och jät-
tarna var anekdoter värda att skrattas åt. 
Denna underhållningskategori får i dag 
ofta beteckningen spökhistorier.

Vandring med Mickel i Långhult

En vandring sent på lördag kväll ”i Lång-
hults-Mickels och andra småländska 
berättares fotspår”, hade av många del-
tagare karakteriserats som hela festiva-
lens höjdpunkt. Det handlade om en två 
timmars promenad genom skogen där 
man mötte Hyltén-Cavallius sagesmän i 
en amatörteaterföreställning. Långhults-

Mickel, en av Sveriges främsta sagoberät-
tare, gestaltades av festivalnestorn Per 
Gustavsson själv. 

Mickel i Långhult var i verkligheten 
utfattig och försupen och levde under 
ytterst knappa omständigheter. Han 
dog som fattighjon i sin backstuga 1860. 
Mickel blev dock i denna amatörteater 
en komisk figur som ständigt ropade ef-
ter brännvin och ville ha en sup till, som 
spexade och berättade sagor, sägner, his-
torier och vitsar om vartannat. På vand-
ringen mötte man Halta Kajsa, som läste 
upp formler och regler för hur man skulle 
bota sjukdomar, man träffade vidare en 
förnäm piga, en försupen invalid och till 
sist Hyltén-Cavallius själv. Här gällde 
samma regel. Hela den verklighet som 
berättats för Hyltén-Cavallius var nu un-
derhållning, anekdoter och skämt. Detta 
är å andra sidan ingenting att förvåna sig 
över. Publiken hade kommit dit (och be-
talat) för att bli underhållen. Det var sä-
kert bara jag som tyckte att föreställning-
en inte gav rättvisa åt traditionen och de 
människor som burit upp den. 

Vi folklorister får nog lov att acceptera 
denna genreförändring och i stället gläd-
ja oss åt att den folkliga berättartraditio-
nen lever och förändras och att den lokala 
folktraditionen har blivit en likvärdig del 
av den globala kulturen. Vi får påminna 
oss om att det som inte brukas, inte varie-
ras, inte bearbetas och inte får nya funk-
tioner är död tradition. Berättarrörelsen 
ser till att kommunikationen både med 
det förgångna och mellan människor fro-
das och mår bra. Det som var tänkt för 
forskares granskning har i dag också bli-
vit artisters stoff. Vi får önska artisterna 
och konstnärerna lycka till.

Anne Bergman



54

Författare i aktionsgrupper 
– den finlandssvenska 

kvinnorörelsen
Historiska och litteraturhistoriska arkivet 
har startat ett insamlingsprojekt Författare 
i aktionsgrupper – den finlandssvenska kvin-
norörelsen. Syftet är att ta tillvara arkiv-
material som uppkommit i samband med 
framväxten av den finlandssvenska kvin-
norörelsen under 1970-talet. Inom den nya 
rörelsen grundades flera kvinnogrupper 
med bl.a. författare och skribenter. Sam-
tidigt uppstod olika typer av progressiva 
litterära arbetsformer och alternativ icke-
kommersiell förlagsverksamhet, t.ex. För-
fattarnas Andelslag och Boklaget, med 
kvinnor som starka aktörer. 

Den historiska dokumentationen över 
kvinnorörelsens tillblivelse och tidiga 
skeden i löst sammansatta aktionsgrup-
per finns till stor del i enskilda författares 
arkiv. I brev, dagboksanteckningar, foto-
grafier och ljudband kan man utläsa hur 
det gick till då rörelsen startade under 
ofta mycket spontana, oorganiserade for-
mer. Detta material löper dock stor risk 
att förstöras inom de närmaste åren ifall 
inte aktiva insatser görs för att rädda det 
för forskningen och eftervärlden. Tillsammans bildar författararkiven en helhet som 
är värdefull för förståelsen av hur kvinnorörelsen grundades, hur den utvecklades 
och hur den påverkade författarna, litteraturen och samhällsdebatten. Det är en vik-
tig del av vår litteratur- och kulturhistoria.

Historiska och litteraturhistoriska arkivet erbjuder kvinnliga författare och andra 
som aktivt deltog i kvinnorörelsen under 1970-talet möjlighet att förvara sina arkiv 
på ett tryggt sätt i Svenska litteratursällskapets arkiv. Vi tar emot arkivmaterialet, 
ordnar upp och förtecknar det och gör det tillgängligt för forskare. För mera infor-
mation, kontakta arkivchef Mikael Korhonen, 09-61 87 74 54, mikael.korhonen@sls.
fi, eller förste arkivarie Petra Hakala, 09-61 87 73 32, petra.hakala@sls.fi.

M.K.

Den nya kvinnorörelsens mål och syften beskrivs 
i Denna värld är vår! Handbok i systerskap, 
som utkom 1975.
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SLS:s bibliotek efterlyser 
finlandssvenska 

lokalhistoriska verk och 
hembygdsskildringar

Svenska litteratursällskapets uppgift att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbör-
den om den svenska kulturen i Finland stöds även av sällskapets bibliotek. Biblioteket 
har bl.a. en värdefull samling av äldre och nyare lokalhistorisk litteratur samt hem-
bygdsskildringar från de finlandssvenska regionerna. Eftersom denna typ av litteratur 
ofta kan vara svår att få tag på i allmänna bibliotek strävar vi efter att kontinuerligt 
komplettera våra samlingar. Därför vänder vi oss nu till personer som skriver eller ger 
ut lokalhistoriska verk, hembygdsskildringar och biografier över lokala märkesmän 
och -kvinnor. Svenska litteratursällskapets bibliotek mottar med tacksamhet ett exem-
plar av sådana nyutkomna böcker. På detta sätt försäkrar man sig om att boken också 
i framtiden är tillgänglig för forskare och allmänhet.

Närmare uppgifter ges av Martin Ginström, Svenska litteratursällskapets bibliotek, 
Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors, tfn 09-61 87 74 66, e-post martin.ginstrom@sls.fi.

M.G.
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Daggdroppen och kosmos 
Harry Martinsons värld

En utställning om Harry Martinson kommer att visas i Svenska litteratursällskapets 
hus under mars månad 2005. Utställningen är producerad av Nobelmuseet i Stock-
holm och vill bidra till att öka intresset för Harry Martinson, hans märkliga liv och 
de alltid aktuella frågor som hans författarskap behandlar. Hans väg från livet som 
”sockenbarn” och tiggande luffare till Svenska Akademien och Nobelprisutdelning-
en är ett av de mest fascinerande livsödena i den svenska litteraturens 1900-tal. Hans 
tankar om människan, naturen och vår civilisations framtid är lika stimulerande och 
relevanta i dag som när han formulerade dem. 

I utställningen visas föremål och bilder med 
anknytning till Martinsons liv och författarskap. 
Också en novellfilm kring några av Martinsons 
skildringar från barndomen och sjömansli-
vet kommer att visas. Besökaren får dessutom 
lyssna till några av Martinsons uppläsningar av 
egna dikter. Martinsons förhållande till Finland, 
bl.a. inflytandet från finlandssvenska författare 
som Rabbe Enckell, Elmer Diktonius och Edith 
Södergran, lyfts särskilt fram.

Utställningen på Svenska litteratursällskapet, 
Riddaregatan 5 i Helsingfors, är öppen för all-
mänheten 1.3–1.4.2005, vardagar mellan kl. 11 
och 17. Grupper kan enligt överenskommelse 
besöka utställningen också vid andra tidpunk-
ter. Vänligen kontakta Agneta Rahikainen, 09-
61 87 75 14, agneta.rahikainen@sls.fi.

Harry Martinson på Gyö i 
Blekinges skärgård i mitten av 
1950-talet. Havet spelade en 
viktig roll i hans liv och förfat-
tarskap.

Maskrosor. Teckning av Harry Martinson. 
Foto Gabriel Hildebrand. 
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Nya böcker hösten 2004

Höstens mest efterlängtade boknyhet är 
utgåvan med ett urval av Albert Edelfelts 
brev, Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från 
åren 1875–1905. Utgivarna Rainer Knapas 
och Maria Vainio har ur Edelfelts omfat-
tande korrespondens valt ut de brev som 
Edelfelt skrev under sina vistelser i Ryss-
land. Breven spänner över ett brett regis-
ter från vardagsliv och kärleksbekymmer 
till interiörer från det kejserliga husets 
palats. Edelfelt umgicks på nära håll med 
kejsarfamiljen och berättar i detalj om 
sina samtal med kejsarinnan Dagmar och 
kejsar Nikolaj II.

Den finländska, och framför allt ny-
ländska, herrgårdskulturen belyses i två 
av SLS böcker i höst. Fagervik. Trädgårds-
konst i bruksmiljö av Irma Lounatvuori, 
Ranja Hautamäki, Jouni Kuurne och 
Pentti Alanko är ett stycke unik träd-
gårdshistoria. Redan i mitten av 1700-ta-
let anlade den dåvarande ägaren Johan 
Hisinger de första trädgårdarna, en ba-
rockträdgård och en fruktträdgård, på 
bruksherrgården Fagervik i Ingå. Senare 
generationer brukspatroner fortsatte 
hans arbete, anlade bl.a. en storartad 
engelsk park och införde olika park- och 
trädgårdskonstruktioner enligt tidens 
smak. De olika skedena i trädgårdarnas 
och parkernas historia presenteras i både 
text och bild.

Den andra herrgårdsboken, Stensböle 
i Borgå. En herrgård under 700 år, beskri-
ver gårdens historia, först som medeltida 

Boknyheter

säteri, sedan som fideikommiss i släkten 
Rotkirchs ägo och sist som kulturhisto-
riskt minnesmärke efter att gården 1990 
donerades till Svenska litteratursällska-
pet. Redaktörer för antologin är Hen-
rik Degerman, Torsten Edgren och Olle 
Sirén, och vid sidan av dem medverkar 
Helena Edgren, Carl Jacob Gardberg, 
Jouni Kuurne, Bengt von Bonsdorff, Jarl 
Pousar (†) och Henry Wiklund.

Femte delen av Svenska litteratursäll-
skapets utgåva med konstnärsbröderna 
von Wrights dagböcker har utkommit. 
Den omfattar Magnus von Wrights (född 
1805) dagboksanteckningar från 1863 
fram till hans död 1868. Vi får följa med 
hans konstnärskap, då han detaljerat an-
tecknar olika skeden av målningar som är 
under arbete, vi får ta del av hans resor 
i hemlandet och till Sverige och läsa om 
familjen och umgänget i både vardag och 
fest. Volymen innehåller bl.a. också orni-
tologiska anteckningar av Magnus von 
Wright och en förteckning över hans olje-
målningar 1860–1868. 

Mikko Huhtamies bok Knektar och bön-
der. Knektersättare vid utskrivningarna i Ne-
dre Satakunda under trettioåriga kriget är en 
studie i hur bondesamhället påverkades 
av de återkommande soldatutskrivning-
arna. I stormaktstidens Sverige var bon-
debefolkningen ryggraden i såväl ekono-
min som krigsmakten. Soldaterna rekry-
terades sockenvis bland bönderna, men 
tvångsutskrivningarna ledde till brist på 
arbetskraft inom jordbruket. Huhtamies 
analyserar här hur bönderna försökte 
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Formväxling i talspråket i Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs och Lovisa 

Marie-Charlotte Gullmets-Wik

Marie-Charlotte ”Lotte” 
Gullmets-Wik, f. 1963 i Närpes, 
fil.kand 1990 och fil.lic. 1995 
vid Helsingfors universitet.
Under åren 1990–1994 var hon 
anställd som forskare inom 
projektet Finlandssvenska
stadsmål. Hon har också 
arbetat som flyktinglärare och
är sedan 1998 modersmåls-
lärare i Svenska Privatskolan 
i Uleåborg. 

Hur talar man svenska om man är bosatt i en småstad i svenskbygden i Finland? Hur
mycket skiljer sig talspråket från standardspråket och finns det skillnader mellan
olika städer? Det är frågor som Marie-Charlotte Gullmets-Wik söker svar på i sin
undersökning av det svenska talspråket i fyra kuststäder: Jakobstad och Kristinestad i
Österbotten och Ekenäs och Lovisa i Nyland. Ordparen backa och backe, glader och
glad i bokens titel speglar den språkliga variationen, som är knuten till talare i olika
åldrar och samhällsskikt. Boken ger ny kunskap om ett antal stadsspråk, som hittills
rönt rätt ringa uppmärksamhet inom språkforskningen i Finland. 
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lösa detta problem genom att leja utom-
stående ersättare, vanligen obesuttna, 
ogifta män, som mot betalning tog värv-
ning som knektar.

I Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet 
mellan antikvarisk forskning och ekonomisk 
nyttokult i 1700-talets Sverige söker Mattias 
Legnér svar på frågan vilket fädernesland 
man identifierade sig med under 1700-
talet. Med hjälp av tidens rika litteratur 
av landskaps-, socken- och stadsbeskriv-
ningar belyser han olika uppfattningar 
om identitet och tillhörighet. 

Marie-Charlotte Gullmets-Wiks studie 
av det svenska talspråket i fyra städer 
har givits ut under titeln Backa och backe, 
glader och glad. Formväxling i talspråket i 
Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs och Lovisa. 
Hon analyserar bl.a. hur talspråket skiljer 
sig från standardspråket och om det finns 
skillnader mellan olika städer. 

Tidigare i höst utkom Olof Mustelins 
bok Stafva eller stava. Svenska rättstavnings-
strävanden i Finland i slutet av 1800-talet. I 
denna postumt utgivna bok skriver Mus-
telin om den tidvis hätska diskussion om 
svensk rättstavning som fördes i Finland 
under de sista decennierna av 1800-talet, 
en diskussion som anknöt till den pole-
mik som samtidigt pågick i Sverige. 

 I årets nummer av sällskapets årsbok 
Historiska och litteraturhistoriska studier 
(79) har redaktörerna Pia Forssell och 
John Strömberg samlat ett tjugotal artik-
lar om J.L. Runebergs verk och Runebergs 
tid skrivna av litteraturvetare och histori-
ker från Finland, Sverige, Danmark och 
Tyskland.

  

Bokmässor

Liksom tidigare år har litteratursällskapet 
också denna höst presenterat sina bokny-
heter på bokmässor i både Finland och 

Sverige. Tillsammans med 9 andra fin-
ländska utställare hade  sällskapets förlag 
även i år en egen monter på Finlandsav-
delningen på Bok- och biblioteksmässan 
i Göteborg den 23–26 september. Flera av 
litteratursällskapets författare uppträd-
de på Den finlandssvenska arenan, och 
detta år bidrog sällskapet dessutom med 
hela tre seminarier i mässans konferens-
program: ett om Samlade skrifter av J.L. 
Runeberg tillsammans med Svenska Vit-
terhetssamfundet, ett om Albert Edelfelts 
brev och ett om författaren och filosofen 
Hans Ruins liv och gärning. 

Storbritannien var temaland för årets 
mässa, men trots att många namnkunni-
ga brittiska författare var på plats räckte 
intresset till också för de finlandssven-
ska författarna. Åhörarna vid Den fin-
landssvenska arenan var ofta så många 
att stolarna inte räckte till. Årets stora 
dragplåster var Märta Tikkanen, som 
drog ”full salong” varje gång hon upp-
trädde. Mässan var som vanligt välbe-
sökt (över 108 000 besök) och trängseln 
kring de stora förlagens montrar ibland 
nästan olidlig. Producent för de finlands-
svenska mässarrangemangen i Göteborg 
var Bettina Wulff. Hon ansvarade också 
för det finlandssvenska inslaget på årets 
andra stora bokevenemang, Helsingfors 
bokmässa.  

På mässan i Helsingfors den 28–31 okto-
ber deltog sällskapets förlag som tidigare 
i den gemensamma avdelningen Den fin-
landssvenska boken, med sammanlagt 
23 utställare. På Edith Södergran-scenen 
presenterades över 50 böcker ur de fin-
landssvenska förlagens utgivning det 
senaste året. Publiktillströmningen till de 
inspirerande författarintervjuerna var så 
stor att Bettina Wulff efteråt konstaterade 
att scenen ”definitivt är för liten”. Utöver 
att sällskapets böcker presenterades i fle-
ra intervjuer på Edith Södegran-scenen 
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hade SLS också ett längre seminarium 
om boken Fagervik. Trädgårdskonst i bruks-
miljö, detta tillsammans med Finska litte-
ratursällskapet som har gett ut boken på 
finska. Bokmässan slog rekord med sam-
manlagt drygt 43 000 besökare, en ökning 
med hela 18 % från ifjol.

Både i Göteborg och Helsingfors ar-
rangerade litteratursällskapet en musi-
kalisk afton kallad Två Marior, två Fred-
rikor och en Emelie. Runeberg och kärleken. 
Det var en musikkavalkad med text av 
Runeberg och Lars Huldén och flera ny-
komponerade melodier av Jack Mattsson. 
Föreställningen hade producerats av 
Ann-Mari Häggman och regisserats av 
Lars Svedberg. På båda mässorna visades 
också den utställning – Sången flyger över 
land och hav. J.L. Runeberg 200 år – som lit-
teratursällskapet har producerat i samar-
bete med Helsingfors universitetsbiblio-
tek.

Höstens tredje mässa, i tid mellan de 
två andra, var den internationella bok-
mässan i Åbo den 1–3 oktober. Här del-
tog litteratursällskapets förlag för första 
gången på flera år, nu med en gemensam 
monter med Söderströms. Mottagandet 
var odelat positivt, även om den svensk-
språkiga publiken i Åbo av naturliga skäl 
var betydligt mindre än på de två andra 
mässorna. 

Böcker våren 2005

Vårens bokutgivning omspänner såväl 
litteraturvetenskap och historia som per-
sonliga hågkomster från 1900-talet. Av 

titlarna kan nämnas Johan Wredes emot-
sedda Runebergbiografi Världen enligt 
Runeberg. En biografisk-idéhistorisk studie 
över Johan Ludvig Runeberg, Roger Holm-
ströms studie av sex nyländska folklivs-
skildrare från slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet, Att ge röst. Omvärld 
och identitet i några nyländska folklivsberät-
telser, och Charlotta Wolffs undersökning 
om adelns franska kontakter under 1700-
talet i Vänskap och makt. Den svenska poli-
tiska eliten och upplysningstidens Frankrike.

Zacharias Topelius Finlands krönika 
1860–1878, med Rainer Knapas som ut-
givare, är ett brett kulturhistoriskt pa-
norama över Finland, där Topelius kom-
menterar allt från politiska skeenden till 
intriger och skvaller.  

I Minnen från krigstiden får vi läsa själv-
biografiska betraktelser om upplevel-
ser och erfarenheter under vinter- och 
fortsättningskriget. Redaktören Ingalill 
Ihrcke-Åberg har sammanställt boken 
av ett tjugotal bidrag insända till en in-
samling som Folkkultursarkivet ordnade 
2001. Personliga hågkomster får vi också 
ta del av i Carl Johan Cedercreutz Bruks-
liv, där han beskriver hur livet tedde sig 
för tjänstemannafamiljer på bruksorter i 
Finland under en stor del av 1900-talet.

Henry Parlands ofullbordade roman 
Sönder (om framkallning av Veloxpapper) ges 
ut i en textkritisk utgåva, redigerad och 
kommenterad av Per Stam. Under våren 
utkommer också de sista delarna av Sam-
lade skrifter av J.L. Runeberg, vilket innebär 
att ett över 70 år långt utgivningsprojekt 
avslutas. 

Nina Edgren-Henrichson
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Böcker 2004

Albert Edelfelt och Ryssland
utg. Maria Vainio och 
Rainer Knapas
486 s., inbunden, rikt 
illustrerad i färg
Bokhandelspris ca 46 €
ISBN 951-583-111-3

Marie-Charlotte 
Gullmets-Wik
Backa och backe, glader och 
glad
Formväxling i talspråket 
i Jakobstad, Kristinestad, 
Ekenäs och Lovisa
Studier i nordisk filologi 82
247 s., häftad
Bokhandelspris ca 26 €
ISBN 951-583-117-2

Historiska och litteratur-
historiska studier 79
red. Pia Forssell och John 
Strömberg
395 s., häftad
Bokhandelspris ca 28 €
ISBN 951-583-106-7

Mikko Huhtamies
Knektar och bönder
Knektersättare vid 
utskrivningarna i nedre 
Satakunda under trettioåriga 
kriget
236 s., häftad, illustrerad, 
översättning Joachim 
Mickwitz
Bokhandelspris ca 32 €
ISBN 951-583-083-4

Italia la bella
Arkitekterna Hilding och 
Eva Ekelunds resedagbok 
1921–1922
utg. Kim Björklund
184 s., inbunden, rikt 
illustrerad i färg
Bokhandelspris ca 48 €
ISBN 951-583-100-8

JLR
Johan Ludvig Runeberg i 
urval
red. Hedvig Rask
390 s., häftad
Bokhandelspris ca 10 €
ISBN 951-583-103-2

G. H. Jägerhorn
I fält för Gustaf III
Beskrivning över kampanjen i 
Savolax 1788–1790
utg. Petra och Pertti 
Hakala
262 s., inbunden, illustrerad 
i färg
Bokhandelspris ca 40 €
ISBN 951-583-097-4

Rainer Knapas
Idyll och hjältemod
J. L. Runeberg i bokkonsten
127 s., inbunden, rikt 
illustrerad i färg
Bokhandelspris ca 32 €
ISBN 951-583-095-8

Konkordans över Fänrik Ståls 
sägner
utg. Beatrice Silén
197 s., inbunden
Bokhandelspris ca 34 €
ISBN 951-583-104-0

Mattias Legnér
Fäderneslandets rätta 
beskrivning
Mötet mellan antikvarisk 
forskning och ekonomisk 
nyttokult i 1700-talets 
Sverige
287 s., häftad, illustrerad
Bokhandelspris ca 34 €
ISBN 951-583-112-1

Irma Lounatvuori (red.)
Fagervik 
Trädgårdskonst i bruksmiljö
186 s., inbunden, rikt 
illustrerad, översättning Nina 
Edgren-Henrichson
Bokhandelspris ca 36 €
ISBN 951-583-110-5

Olof Mustelin
Stafva eller stava
Svenska rättstavnings-
strävanden i Finland i 
slutet av 1800-talet
151 s., häftad
Bokhandelspris ca 24 €
ISBN 951-583-105-9

Stensböle i Borgå
En herrgård under 700 år
red. Henrik Degerman, 
Torsten Edgren och Olle 
Sirén
328 s., inbunden, illustrerad
Bokhandelspris ca 38 €
ISBN 951-583-109-1

Magnus von Wright
Dagbok 1863–1868
Konstnärsbröderna von 
Wrights dagböcker, del 5
utg. Anto Leikola, Juhani 
Lokki, Torsten Stjernberg 
och Johan Ulfvens
493 s., inbunden, illustrerad
Bokhandelspris ca 50 €
ISBN 951-583-085-0
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Böcker 2005

C.J. Cedercreutz
Bruksliv
ca 200 s., inbunden, illustrerad
ISBN 951-583-116-4

Roger Holmström
Att ge röst
Omvärld och identitet i några 
nyländska folklivsberättelser
ca 250 s., illustrerad
ISBN 951-583-121-0

Minne från krigstiden
red. Ingalill Ichrcke-Åberg
ca 250 s., häftad, illustrerad
Bokhandelspris ca 30 €
ISBN 951-583-115-6

Henry Parland
Sönder
utg. Per Stam
ca 200 s., inbunden
ISBN 951-583-120-2

Zacharias Topelius
Finlands krönika 1860–1878
utg. Rainer Knapas
ca 340 s., inbunden, illustrerad
Bokhandelspris ca 34 €
ISBN 951-583-101-6

Charlotta Wolff
Vänskap och makt
Den svenska politiska eliten 
och upplysningstidens 
Frankrike
ca 400 s., illustrerad
ISBN 951-583-119-9

Johan Wrede
Världen enligt Runeberg
En biografisk-idéhistorisk 
studie över Johan Ludvig 
Runeberg
ca 450 s., inbunden, illustrerad
ISBN 951-583-118-0

Del XII:II:3
Kommentar till Episka dikter, II:3
Kung Fjalar 
av Kjell-Arne Brändström
148 s., häftad
Bokhandelspris ca 22 €
ISBN 951-583-108-3

Del XV
Kommentar till Dramatik
av Lars Huldén
393 s., häftad
Bokhandelspris ca 36 € 

(utk. 2005)
ISBN 951-583-113-X

Samlade skrifter av  J. L. Runeberg

Del XVII:2
Kommentar till Uppsatser 
och avhandlingar på svenska. 
Journalistik
av Pia Forssell
häftad (utk. 2005)
ISBN 951-583-123-7

Del XIX (Supplementband)
Varia
utg. Pia Forssell
ca 160 s., häftad
Bokhandelspris ca 24 € 
(utk. 2005)
ISBN 951-583-114-8

Del XX (Supplementband)
Kommentar till Varia
av Pia Forssell m.fl.
häftad (utk. 2005)
ISBN 951-583-122-9

Kassett för Samlade skrifter av 
J.L. Runeberg 
Utgåvan Samlade skrifter av J.L. 
Runeberg är snart komplett. Vi 
har låtit tillverka dekorativa kas-
setter i formatet 185 x 250 x 42 
mm för förvaning av volymer-
na. Priset är 5 €/st. eller 22 € för 
hela serien (22 st.). Kassetterna 
kan beställas per e-post info@sls.
fi eller telefon 09-61 87 77. 
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Svenska litteratursällskapets väggkalender 2005 är 
illustrerad med målningar och teckningar av Albert 
Edelfelt. Till varje månadsbild finns en text som ger en 
liten glimt av konstnärens liv och verk. Kalendern kan 
beställas med kupongen på tidningens bakpärm, per  
e-post info@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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STUDIA MEDITERRANEA

Medelhavet som inspirationskälla i vår kultur

Föreläsningsserie våren 2005 i 
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5

Måndagen den 24 januari kl. 18.00
Benedict Zilliacus: Emil Zilliacus – lärdom och gosselynne

 Bengt von Bonsdorff: Mera ljus – finländska bildkonstnärer under söderns sol

Måndagen den 14 februari kl. 18.00
 Johannes Salminen: Minnet av Alexandria – några synpunkter på hellenismen

 Margareta Steinby: Romersk hellenism

Måndagen den 11 april kl. 18.00
 Pauline von Bonsdorff: Alvar Aaltos italienska hemresa. 

Estetiska utmaningar på campusområdet i Jyväskylä
 Kim Björklund: Ett stop tavastländsk kärnmjölk bredvid en bicciera Asti spumante – 

arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds stora italienska resa

Måndagen den 25 april kl. 18.00
 Carl-Henning Wijkmark: Den filosofiske resenären

 Thomas Henrikson: Ön som förtärdes av havet – Göran Schildt och Leros

Måndagen den 9 maj kl. 18.00
Henrik Lilius: Antikens arv i den finska klassicismens arkitektur

Lars-Johan Stiernstedt: Vår man i Rom. 
Överintendenten Carl Fredric Fredenheims italienska resa 1787–1790

Programmet förverkligas i samarbete med Christine och Göran Schildts stiftelse

Rätt till programförändringar förbehålles.
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