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Vid en granskning av hur de ekonomiska 
resurserna inom Svenska litteratursäll-
skapet fördelades under 2004 kan noteras 
en kraftig tillväxt i jämförelse med året 
innan. Den totala ökningen var hela 35 % 
och inbegrep samtliga verksamhetssek-
torer. Ökningen är dock inte begränsad 
till ett enda år, den positiva utvecklingen 
har pågått under en lång följd av år och är 
resultatet av en målmedveten långsiktig 
förvaltning.

Litteratursällskapet är numera en av 
stora finansiärerna av humanistisk veten-
skaplig forskning på svenska i Finland. 

Verksamheten expanderar

Utgående från resultaträkningen 2004 
fördelade sig de ekonomiska resurserna 
mellan sällskapets största verksamhets-
sektorer, jämfört med åren 2003 och 2002 
enligt diagrammet nedan.

Den snabbaste expansionen har skett 
inom forskningen och förlaget. Arkiven 
och biblioteket är i stor utsträckning be-
roende av statsanslag. Utdelningen av 
pris och stipendier baserar sig i huvudsak 
på enskilda donations- och testaments-
bestämmelser. Ekonomiförvaltningen 
omfattar även förvaltningen av Svenska 
kulturfonden, och litteratursällskapet är 

Stapeldiagrammet visar hur den ekonomiska basen för litteratursällskapets verksamhet 
utvecklats sektorvis under de tre senaste åren.
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därmed den största förvaltaren av all-
männyttigt kapital i Finland.

Forskningen

Forskningen är sällskapets största sektor, 
räknat både i antalet anställda och i eko-
nomiska termer. Ett stort åtagande, som 
nyligen avslutats, är det bilaterala forsk-
ningsprogrammet ”Svenskt i Finland 
– finskt i Sverige” med Finlands Akademi 
som huvudman och litteratursällskapet 
som initiativtagare. Forskningen baserar 
sig huvudsakligen på treåriga projekt. 
Till forskningssektorn hör även de fors-
kare som är anställda av de vetenskapliga 
nämnderna. I detta nummer av Källan 
presenterar Sanna Lillbroända-Annala, 
Arne Toftegaard Pedersen och Jan Hell-
gren sin forskning.  

Sällskapets styrelse arrangerade ett idé-
seminarium den 21 april 2005 där sällska-
pets framtida forskningsverksamhet dryf-
tades; behov, intressen och möjligheter 
ventilerades. Vid seminariet formulerade 
styrelsens ordförande professor Håkan 

Andersson tre sfärer av frågeställningar 
som kunde utgöra en bas för sällskapets 
framtida forskningssatsningar:
• forskning kring sällskapet självt som 

aktör för sina syften (den interna sfä-
ren),

• sällskapet som värnare av det svenska 
språket och av svensk kulturutveckling 
i landet (den nationella sfären),   

• sällskapet i samverkan med eller i be-
lysning av liknande, utländska organi-
sationer med likartad verksamhet (den 
internationella sfären).

Formerna för den framtida forskningen 
dryftas av sällskapets styrelse under 2005 
och nya satsningar kan bli aktuella tidigast 
från 2006. Sällskapet anställde hösten 2004 
en forskningskoordinator, fil.dr Chris-
ter Kuvaja, som bereder och koordinerar 
idéer och planer inom de vetenskapliga 
nämnderna och forskningsprojekten. 

Som ett exempel på den alltmer interna-
tionaliserade aktiviteten inom forsknings-
sektorn kan nämnas att forskningskoordi-
natorn och en grupp av sällskapets fors-
kare, på inbjudan av Göteborgs universi-
tet, medverkade vid Vetenskapsfestivalen 
i Göteborg den 28–29 april 2005 med ett 
eget programblock under rubriken ”Det 
var ’kiva’ det. Kulturella och språkliga as-
pekter på svenskheten i Finland”.

Arkiv och bibliotek

Sällskapets arkiv, Folkkultursarkivet med 
Österbottens traditionsarkiv, Språkarkivet 
och Historiska och litteraturhistoriska ar-
kivet, är sedan gammalt en av byggstenar-
na i sällskapets verksamhet. Arkiven be-
tjänar forskare och alla som är intresserade 
av det svenska kulturarvet i Finland i alla 
dess uttryck och former. De innehåller om-
fattande handskrifts- och bildsamlingar, 

Bland de forsknings- och 
utgivningsprojekt som pågick 
inom sällskapet i början av 
2005 kan nämnas:

Finlandssvenskarna och deras institu-
tioner

Stadens ansikten – urbanitet och 
svenskhet 1880–2000 (avslutat 
31.3.2005)

Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i 
ett jämförande perspektiv

Spara det finlandssvenska talet!
Varför försvann malarian från Svensk-

finland?
Biografiskt lexikon för Finland
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författararkiv, uppteckningar och bandin-
spelningar av allt slag av traditionsmate-
rial, dialekter och ortnamnsskick, kort sagt 
vittnesbörden om den svenska befolkning-
ens liv och leverne sedan slutet av 1800-
talet fram till våra dagar. Aktiv insamling 
och dokumentation står ständigt på pro-
grammet. I startgroparna står omfattande 
insamlingsprojekt såsom ”Åland, turism 
och tradition”, ”Spara det finlandssven-
ska talet” och ”Författare i aktionsgrupper 
– den finlandssvenska kvinnorörelsen un-
der 1970-talet”. 

Sällskapets bibliotek återupprättades 
1998 och har status som ett vetenskapligt 
specialbibliotek. Det består av ett omfat-
tande referensbibliotek som betjänar den 
egna verksamheten och av några stora 
specialsamlingar inom bok- och bok-
bandshistoria, fennica, särskilt finlands-

svensk skönlitteratur, Runeberg och To-
pelius m.m. Bland boksamlingarna kan 
nämnas Jarl Pousars bokbandssamling, 
Arne Jörgensens samling, Runebergs-
biblioteket och Topeliussamlingen.

Förlaget

Sällskapets förlag har befäst sin ställning 
som det främsta vetenskapliga förlaget på 
svenska i Finland. År 2004 utkom 16 nya 
titlar. Nationalskaldens jubileumsår satte 
naturligtvis till stor del sin prägel på ut-
givningen i fjol, men också annat rymdes 
med. Försäljningen av sällskapets böcker 
steg med 20 % från 2003 till 2004.  

Publikationerna utgörs i huvudsak av 
tre kategorier: utifrån erbjudna manu-
skript, inom arkiven och forskningspro-

Som ett synligt bevis på den expansion skett inom litteratursällskapet kan ses det annex till sällskapets 
hus vid Riddaregatan 5 som stod färdigt i början av 2005. Tillbyggnaden inrymmer på det övre planet två 
sammanträdesrum och i källarplanet ett mottagningsrum för arkivmaterial som överlämnats till sällskapets 
arkiv av enskilda personer och sammanslutningar, från dödsbon osv. Foto: Janne Rentola.
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jekten producerade manuskript samt 
särskilda utgivningsprojekt i form av 
vetenskapliga textkritiska editioner. De 
sistnämnda har blivit en allt större och 
viktigare del av utgivningen och om-
fattar författares kommenterade verk, 
handskrifter, brevsamlingar, dagböcker, 
resejournaler m.m., producerade i säll-
skapets regi. Förlagets kontakter till stora 
nordiska utgivningsprojekt är etablerade 
och välfungerande. Bokförlaget Atlantis i 
Stockholm, i vilket sällskapet ingår som 
den största aktieägaren med en ägaran-
del om 30 %, är en viktig faktor då det 
gäller spridningen av sällskapets böcker 
på den svenska bokmarknaden.

Flera av sällskapets böcker har under 
våren belönats med hedersomnämnan-
den i olika tävlingar (se ”Boknyheter” i 
detta nummer av Källan). Bland utmär-
kelser som kom sällskapets bokutgivning 
till del 2004 kan nämnas Statens pris för 
informationsspridning som tillföll Agne-
ta Rahikainen för boken J. L. och Fredrika 
Runeberg. En bildbiografi. 

Den uppnådda nivån, beträffande så-
väl antalet anställda som de ekonomiska 
resurserna, utgör en bas för den fortsatta 
verksamheten. Personalstyrkan uppgick i 
början av 2005 till 72 personer och budge-
ten för den ordinarie verksamheten stiger 
detta år till 6,5 miljoner €.

  Magnus Pettersson

Aktuellt
Zacharis Topelius samlade verk

Utgivningen av Zacharias Topelius samlade verk i en vetenskaplig kommenterad 
edition är en länge efterfrågad utgåva av nationell bärvidd. Svenska litteratursäll-
skapet har nu gått i författning om att publicera detta verk, som beräknas omfatta 
över tjugo volymer. Projektet, som kommer att involvera många skribenter, sam-
arbetsparter och finansiärer, pågår i flera år och siktet är inställt på att utgivningen 
slutförs 2018 i samband med firandet av 200-årsminnet av Topelius födelse. Projektet 
kommer att presenteras närmare i senare nummer av Källan.

Svenska litteratursällskapets årsmöte

Vid sällskapets årsmöte den 7 april 2005 kallades författaren Benedict Zilliacus, Hel-
singfors, till ny hedersmedlem av sällskapet. Till nya korresponderande medlemmar 
kallades docent Barbro Ståhle Sjönell, Lidingö och professor Kjell-Arne Brändström, 
Umeå.

Av styrelsens medlemmar var professorerna Ann-Mari Häggman, Fred Karlsson, 
Marika Tandefelt och Anna-Maria Åström i tur att avgå. Samtliga återvaldes. Finans-
rådsmedlemmen, verkställande direktör Jannica Fagerholm återvaldes likaledes.

Årsmötet godkände sällskapets verksamhetsberättelse för 2004. Berättelsen kan 
rekvireras hos sällskapet, tel. 09-61 87 77 eller per e-post: sls@sls.fi. Den kan också 
läsas i sin helhet på sällskapets webbplats www.sls.fi                                           M.P.
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Petter Forsström (1877–1967), ett av sex 
barn till Olivia och Karl Forsström, växte 
upp i Lojo. Fadern lade – efter flera år 
som sjökapten – grunden för kalkbruks-
verksamheten i trakten då han i Virkby 
1897 lät mura den första ugnen för kalk-

”Kalk-Petter”, 
patriarken i Lojo 

bränning. Sonen Petter, som återvänt från 
Tyskland efter avslutad bryggerimästar-
examen, blev samma år knuten till fa-
derns nygrundade kalkverk. Egentligen 
var det meningen att hans äldre bror 
Fredrik Forsström, ingenjörsstudent vid 
Polytekninska Högskolan, skulle över-
vaka byggnadsarbetet, men eftersom han 

Petter Forsströms arkiv donerades till 
Historiska och litteraturhistoriska ar-
kivet 1999. Arkivmaterialet består till 
ca två tredjedelar av korrespondens, 
både privat och affärsrelaterad. Bre-
ven är dels ordnade alfabetiskt enligt 
avsändare eller mottagare, dels te-
matiskt enligt sitt innehåll, som t.ex. 
korrespondensen om evakueringen 
av krigsbarn, militära spörsmål och 
Skyddskåren.  

Resten av arkivmaterialet utgörs av 
handlingar som berör Forsströms pro-
fessionella, ideologiska och politiska 
engagemang. Här finns handlingar om 
Lojo Kalkverk och övrig affärsverk-
samhet, om fångskolan i Riihimäki, 
om Skyddskåren, Lapporörelsen och 
andra politiska rörelser, om Lojo kom-
mun, föreningsverksamhet, jaktvård, 
scoutverksamhet mm. 

Arkivet innehåller därtill fotografier 
samt fjorton fonografrullar med mu-
sik. Det omfattande förteckningsarbe-
tet, som har pågått i flera år, är nu av-
slutat. Arkivet på drygt tio hyllmeter 
är belagt med förbehåll.

Brukspatronen Petter Forsström, kallad Kalk-
Petter, ledde Lojo Kalkverk i närmare femtio år. 
Foto A.J. Pesonen, SLSA 1102.
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inte hann för sina studier lät fadern hans 
arbetslösa tjugoåriga lillebror tillfälligt 
rycka in. Redan samma år övertog Pet-
ter företagsledningen och då kalkverket 
ombildades till Lojo Kalkverk Aktiebolag 
1914 utnämndes han till verkställande 
direktör. Den posten kom han att inneha 
ända till sin 85-årsdag 1962, då han över-
lämnade chefsposten åt sin brorson Börje 
Forsström.

Petter Forsstöm, i folkmun även kall-
lad ”Kalk-Petter”, är ynglingen från Lojo 
som kom att bli hela bygdens patriark, en 
kontroversiell fadersfigur under en lika 
kontroversiell tid. 

 Från en blygsam start utvecklades 
Lojo Kalkverk under Petter Forsströms 
ledning till ett av landets storföretag på 
bergsindustrins område med dotterbolag 
som Lojo Elektricitets Ab, Oy Rudus Ab 
och Oy Saseka Ab. Den som vill läsa mer 
om bolagets historia hittar rikligt med 
information i Raimo Lintuniemis och Ju-
hani Puistos Pieni kirja Suuresta miehestä 
Kalkki-Petteristä (1997) och i Yrjö Soinis 
biografi Kalkki-Petteri (1965). 

Sällskapsliv och socialt 
engagemang

Petter Forsström gifte sig 1915 med konst-
närinnan Margit Schulman. Paret fick 
inga barn, men hade i stället ett rikt säll-
skapsliv. Till Petter Forsströms mest be-
tydelsefulla vänner hörde bl.a. marskalk 
C.G. Mannerheim. Forsströms levde ett 
tämligen lyxigt övre medelklassliv, med 
jakt som det primära fritidsintresset. Jakt 
och jaktvård, liksom kennelverksamhet, 
låg Petter Forsström varmt om hjärtat och 
till hans jaktvänner hörde, förutom mar-
skalken, generalmajor Harald Åkerman, 
bergsrådet Henry Hackman, friherre 
René de la Chapelle, direktör Sven Fazer, 
bankdirektör Gustaf af Forselles och po-
eten Bertel Gripenberg. 

Petter Forsström var socialt engagerad 
på många områden – framför allt arbetar-
nas förhållanden var viktiga för direktö-
ren. Genom Lojo Kalkverk lät Forsström 
bygga personalbostäder och -matsalar, 
starta ett eget sjukhus, anlägga en park 
och grunda en verkstadsskola. Forsström 
kom att bli den som höll handen över ett 

Marskalk Manner-
heim (längst fram) 
hörde till Petter 
Forsströms umgänge. 
SLSA 1102.
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helt litet samhälle, en omnipotent faders-
figur med makt, medel och inflytelserik 
umgängeskrets. I korrespondensen hit-
tar man ett otal brev av vanliga, mindre 
bemedlade människor som är i behov av 
hjälp. Oftast är det fråga om pengar eller 
arbete, men även i mindre typiska kon-
fliktsituationer vände man sig till ”Bergs-
rådet”. Nedan ett exempel (anonymt, 
odaterat):

Snälla Bergsrådet. Hjälp oss att få byka och 
baka i fred. Här i vår tvättstuga och bageri 
i Kukkumäki. Vi har fru S. här som förestår 
det. Men hon är så elak så elak och skamlös. 
Här var ett sånt uppträde den första aprill 
igen, och hon lova stänga här. Hon vill inte 
låta baka när hon har sina kattor i bageri. 
Hon har riktigt låda till natten åt dem. Och 
dom sover i ugnen när den sen svalnat. Här 
bakar så några när hon skäller ut alla. Hjälp 
oss snälla snälla Bergsråd. Vår enda hjälp i 
nöden.

Av Petter Forsströms svar – han besvara-
de alla brev, vad de än gällde, och beva-
rade dessutom brevkoncepten – framgår 
att ingen sak var för betydelselös för att 
tas upp. Forsström besvarade oftast tig-
gar- och hjälpbreven i sakliga ordalag, 
kort men hövligt. I vissa fall kunde han 
dock inte låta bli att komma med tillrät-
tavisningar eller direkta uppmaningar till 
brevskrivaren att sköta sig bättre.

Rent språkligt hade Petter vuxit upp i 
ett svenskspråkigt hem men hans finsk-
språkiga barndomsvänner och kontakter 
i arbetslivet gjorde honom i praktiken så 
gott som tvåspråkig. Att Forsströms brev 
har språkligt flyt både på svenska och på 
finska får därmed sin förklaring.  

Forsström understödde frikostigt både 
föreningar och privatpersoner i Virkby. 
Speciellt Marthaföreningen var betydel-
sefull för Forsström och hans fru. År 1933 
grundade han en Marthaförening i Virk-
by och 1937 delades den upp i en finsk-

språkig och en svenskspråkig filial. Lojo 
kommun intresserade och engagerade 
också Forsström; i kommunalfullmäktige 
satt han åren 1929–45. 

Av privatpersonerna var det ofta änkor, 
sjuka eller arbetsoförmögna anställda 
som fick bidrag. Helt obekanta nödställda 
människor fick sällan hjälp och inte hel-
ler personer som av en eller annan orsak 
själva försatt sig i en prekär situation. 

Under de två världskrigen var behovet 
av hjälp naturligtvis större än normalt. 
Under andra världskriget sände Lojo 
Kalkverk 44 Lojobarn till Danmark och 
26 till Sverige. 

Politiska ställningstaganden 

Petter Forsström var inte enbart socialt 
engagerad utan även ideologiskt. Under 
första världskriget blev han skyddskårist 
och i Lapporörelsens delegation satt han 
med fram till 1932. Vidare intresserade 
han sig för organisationer som Svensk 
Unghöger, Kokoomuksen Nuoret, strejk-
brytarorganisationen Exportfred m.fl. 

En av dem som Petter Forsström gärna 
diskuterade politik med var Bertel Gri-
penberg, som också erhöll ekonomiskt 
understöd av sin förmögne vän under 
merparten av sitt liv. I ett brev (den 1 
april 1942) till vännen Bertel redogjorde 
Forsström för sin politiska ställning på 
följande sätt: 

Jag är ju en typisk högerman, som represen-
terar storkapitalet – således en plutokrat. 
Och dock kan jag alls icke gå hand i hand 
med de andra plutokraterna. Jag föredrar 
nämligen att vi borde vara mycket mer all-
männyttiga. Ehuru jag icke är nationalso-
cialist, ligger den med nationalsocialismen 
intimt sammangående rationaliseringen så 
i min smak att jag dock står denna rörelse 
mycket nära.
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Till Forsströms politiskt mest inflytelse-
rika vänner hörde marskalk Mannerheim 
(som för övrigt 1945 köpte Gerknäs gård 
i Lojo, där Forsströms bodde). Kontak-
ten kunde visa sig fördelaktig för en och 
annan. I ett brev till Mannerheim den 7 
januari 1941 gällde det en modig elev i 
verkstadsskolan:

Herr Fältmarskalken Friherre 
G. Mannerheim
Ärade Vän!
Jag ber om ursäkt för, att jag besvärar Dig uti 
en detalj. Det gäller något slags utmärkelse-
tecken åt en av vår verkstadsskolas elever, 
T.S.[…]. T.S. visade både kallblodighet och 
dödsförakt under bombardemangen av Lojo 
Kalkverk. Saken var nämligen följande. […] 
I början av januari arrangerades här […] ett 
skilt alarm, som skulle givas från en av våra 
ur funktion varande skorstenar, då särskild 
fara hotade. Endast en person åtog sig frivil-
ligt att låta hissa sig upp i skorstenen, och 
det var just T.S. Under bombardemangen 
stod han där och gav oförskräckt per telefon 
rapporter till befolkningsskyddsledningen 
om bombfällningarna och de eldsvådor, 
som uppstodo i följd av dem i brädgården 
och byggnader. Den allmänna åsikten är, att 
denne S. räddade icke allenast människoliv 
utan även egendom därigenom, att han gav 
rapporter till brandkåren, som inom några 
minuter var på brandplatsen och släckte el-

den. […] Befolkningsskyddschefen […] har 
[…] föreslagit, att verkstadsskole-eleven 
T.S. måtte belönas med Frihetsmedaljen av 
I klass. Då vi emellertid ingenting ha hört 
i saken och det har meddelats, att Fältmar-
skalken själv avgör alla dylika frågor, ber 
jag att för Dig få framhålla, att T.S. enligt 
min mening faktiskt vore förtjänt av nämn-
da erkännande.
Förlåt min långa utredning och mottag mina 
bästa hälsningar. Din tillgivne PF 

Fängelsetiden

Andra världskriget innebar inte bara 
ekonomiska förluster, utan även förlus-
ten av frihet för Lojodirektörens egen del. 
Han blev inblandad i en landsförräderiaf-
fär som ledde till fångenskap. En dansk 
ingenjör, Thoralf Kürre, misstänktes för 
spionage och Petter Forsström ankla-
gades för att ha hjälpt honom. Ärendet 
behandlades i Åbo hovrätt inte mindre 
än sexton gånger under 1946. Följande 
år dömdes Forsström till tre år i tukthus 
samt tre år förlorat medborgerligt förtro-
ende. I sitt brev till högsta domstolen, 
skrivet i Riihimäki centralfängelse den 30 
april 1948 förklarar han sig:

Bergsrådet Petter 
Forsström tillsam-
mans med bergsrådet 
Lavonius (t.v.) och 
två arbetsledare från 
Lojo Kalkverks gruva 
i Sotkamo. Foto O. 
Haavisto, SLSA 1102.
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Jag kände icke ingeniören Kürre personli-
gen, jag har icke ens sett honom. Men då en 
vän till Kürre, […] utmålade den fara, som 
hotade honom från den efter den politiska 
omsvängningen omorganiserade statspoli-
sens sida, [och] vädjade till mig om hjälp åt 
Kürre, vilken uppgavs vara en respektabel 
person och pålitlig Finlands-vän, kunde jag 
icke tveka, utan gav med varmt hjärta den 
obetydliga hjälp, som tillräknats mig så-
som medhjälp till landsförräderi. Min både 
rättskänsla och medkänsla förbjödo mig att 
undandraga mig hjälpen. Därtill kom, att 
jag är Lojo-bo och var medveten om att ett 
stort antal Lojo-barn fingo äta sig mätta och 
sola sig i vänliga blickar i Kürres fosterland, 
Danmark. Till rätts- och medkänslorna säl-
lade sig sålunda tacksamhetskänslan. Och 
till allt detta kommer, att ingeniören Kürre 
blivit varken åtalad eller dömd för spionage 
mot Finland, varför jag icke hade någon an-
ledning misstänka, att han skulle hava gjort 
sig skyldig till slikt brott. […]
Beträffande min förmenta brottslighet till-
låter jag mig ytterligare understryka, att 
enligt mitt förmenande mina tankar och 
känslor, min kunskap om ingeniören Kürre 
vid tidpunkten för min hjälp åt denne, bör vara 
utslagsgivande […]. 

Petter Forsström blev dömd och 1948 
flyttades han från Åbo länsfängelse till 
centralfängelset i Riihimäki. Under den 
här tiden engagerade han sig i fångarnas 
möjligheter ute i samhället efter avtjänat 
straff – han insåg snabbt att de i realiteten 
var ganska små. Speciell vikt fäste han 
vid fångarnas möjlighet till utbildning. 
Samma år grundade Forsström därför 
en fångskola i Riihimäki, som följande år 
övergick i statens ägo. 

Av den omfattande korrespondensen 
från fängelsetiden kan man utläsa att Lojo-
patriarken snabbt blev den person man 
inte tvekade att vända sig till, vad det än 
gällde. De övriga fångarna insåg att de 
här hade en person med makt, medel och 
ett lyssnande öra; Petter fick tiggarbrev 
av alla de slag. De flesta bad om pengar 

för obetalda skulder och förfallande lån, 
andra ville ha arbete, en tredje kläder, 
en fjärde referenser. Forsström öppnade 
till en början frikostigt sin plånbok men 
insåg snart att han blev utnyttjad eller 
direkt lurad. Tonen i svarsbreven blev 
kärvare, den ekonomiska hjälpen mer 
övervägd. I ett brev till friherrinnan Ruth 
Munck (den 20 januari 1949) beskrivs si-
tuationen i följande ordalag:

Riihimäki-skolan och därmed samman-
hängande göromål giva mig ännu mycket 
arbete, och dessutom är jag överlupen med 
tiggeribrev, påringningar och besök av fång-
ar, f.d. fångar och även sådana, som aldrig 
varit i fångenskap. De vilseledande, orikti-
ga tidningsartiklarna, vilka berättat, att jag 
donerat tiotals miljoner för fångskolningen, 
göra att människorna tro, att den där idio-
ten kan man då mjölka huru som helst.

Av alla de önskemål som läggs fram i bre-
ven verkar begäran om arbete ha varit det 
som Forsström var mest angelägen om att 
tillmötesgå. Att komma från Lojo verkar 
ha varit till fördel för brevskrivaren, lik-
som att ha skaffat sig en utbildning eller 
visat sig arbetsvillig. Ibland hade Petter 
Forsström rent humanitära skäl att vilja 
hjälpa någon. I ett brev från 1951 gäller 
det en fånge, dömd för mord, som i hopp 
om arbete vänt sig till Forsström. Denne 
vände sig i sin tur till fängelseledningen, 
för att höra sig för om fången uppfört sig 
väl, om han var fysiskt stark för eventu-
ellt gruvarbete osv. Trots den arbetslöshet 
som rådde i Lojo, var Forsström villig att 
ge fången en chans, emedan ”en dylik 
person annars svårligen får anställning 
någonstans”. 

Under fängelseåren satt Petter Fors-
ström alltså ingalunda sysslolös, utan 
var en högst upptagen man, inte minst 
med tanke på den imponerande korres-
pondens han upprätthöll. Han lät t.o.m. 
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trycka egna brevpapper, med avsändar-
adress ”Åbo länsfängelse”, fångnummer 
2200. Han behandlades nog inte heller 
som någon vanlig fånge. Så här skriver 
han i sin dagbok i maj 1948:

”Vid stängningen kl 19.30 öppnade 
vakten (gammal, stor) dörren och an-
märkte för att jag stängt titthålet. Jo, var-
ken fångar eller vakter behöver gapa in 
i min cell genom detta hål. Eljest finns 
dörren. – ’Jag visste icke vem som bodde 
här’. – ’Men nu vet ni’.” 

Förutom för den nygrundade fångsko-
lan och de enskilda fångarna, intresserade 
sig Forsström naturligtvis samtidigt för 
världen utanför murarna och framför allt 
för det affärsimperium han själv byggt 
upp. Under direktörens frånvaro sköttes 
Lojo Kalkverk av brorsonen Börje Fors-
ström, som sedermera också fick överta 
företagsledningen då farbrodern gick i 
pension 1962.

Petter Forsström erhöll bergsrådstitel 
1937 och blev kommendör av Finlands 

Under fängelsetiden 
i slutet av 1940-talet 
lät Petter Forsström 
trycka eget brevpapper 
med sitt fångnummer. 
SLSA 1102.
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lejons orden på sin 75-årsdag 1952. 
Ett utdrag ur Börje Forsströms tal vid 

sin farbrors grav den 7 november 1967 får 
som avslutning tala för sig självt:

Jag tror att många inom industrin och han-
deln kände Petter Forsström som den hårda 
mannen. Ingenting fick stå i vägen för fir-
mans utveckling. Han kunde vara lika hård 
mot hög som låg om de på något sätt block-
erade firmans väg. […] Jag minns bra en av 
de första lärdomarna han gav mig: Ge inte 
efter, ansätt dem oavbrutet så länge tills de 
kapitulerar. Ett är säkert: hans aldrig svik-
tande energi, hans oeftergivligt hårda prin-
ciper och hans starka tro på framtiden även 
i de mest prekära situationer hjälpte honom 
att övervinna många svåra motgångar.
Men bakom den hårda masken fanns en 
varm och välvillig människa. Petter Fors-
ström växte upp i en omgivning där hans 
far utom jord- och skogsbruk personligen 
startade och skötte den första industriella 
kalkbränningen i Finland. Det var säkert 
här Petter Forsström lärde sig att den hög-
sta chefen personligen bör sköta allt i mins-

ta detalj. Han styrde Lojo Kalkverk på ett 
patriarkaliskt sätt. Han var brukspatronen 
som själv skulle se till allt och alla, och om 
han också när firman växte av omständig-
heternas tvång måste delegera uppgifterna 
och avstå från en stor del av dem släppte 
han dock aldrig helt den patriarkaliska 
tanken. Många idéer om huru man skulle 
förbättra levnadsvillkoren för de anställdas 
familjer lekte honom i hågen ännu på gamla 
dar men omkullkastades av än den ena än 
den andra skatte- eller avtalsparagrafen. 
Jag tror att det inte fanns många bland hans 
anställda som egentligen visste hur väl han 
ville dem och hur mycket han grubblade 
över deras levnadsvillkor.

Nelly Laitinen

Källor och litteratur
Petter Forsströms arkiv, SLSA 1102.
Lintuniemi, Raimo & Puisto, Juhani, Pieni kirja 

Suuresta miehestä Kalkki-Petteristä, 1997.
Soini, Yrjö, Kalkki-Petteri. Erään kunnianmiehen 

elämänvaiheita, 1965.

Petter Forsströms rike: Lojo Kalkverk i Virkby. Fotografiet är från 1960-talet. Foto Pietinen, SLSA 1102. 



12

1883 var ett händelserikt år för Karl Au-
gust Tavaststjerna. 23-åringen avslutade 
sin arkitektutbildning, färdigställde de-
butboken För morgonbris och reste till 
Paris. ”I kväll bär det av. Hoppet står i 
zenit”, skrev han till sin syster den 9 sep-
tember 1883. Tavaststjerna skulle primärt 
förkovra sig inom arkitekturen. Men i 
Paris, som han kallade ”den moderna 
realismens hufvudstad” och som Walter 
Benjamin senare döpte till 1800-talets hu-
vudstad, tog intresset för litteraturen och 
andra konstarter snart överhand.  

Att Tavaststjerna, som mestadels hade 
en ansträngd ekonomi, såg till att öka sin 
reskassa genom att medverka i hemlan-
dets press är naturligt. Men han var inga-
lunda den enda finländska skribenten i 
Paris åren 1883–1884. Bland konkurren-
terna märks författarkollegan Ina Lange, 
som i likhet med Tavaststjerna hade både 
Paris och Köpenhamn som sitt arbetsfält. 
Kontentan av de två unga författarnas 
rapportering kan betecknas som demo-
kratisk och tidvis radikal.

Helsingfors Dagblad och Nya Pressen, 
två tidningar med en ambitiös utrikesbe-
vakning, publicerade Tavaststjernas kor-
respondenser. Jag har noterat fyra brev 
från Paris till dagbladet och två till Nya 
Pressen.

Det märkligaste med Tavaststjernas 
(signaturen ”– stst. –”) Pariskorrespon-
dens är själva uppläggningen. Redan 
genom valet av synvinkel definierar han 

K. A. Tavaststjerna 
– vår man i Paris

en demokratisk grundsyn, som t.ex. i 
”Bakom klackörerna. Skizz från Pariser-
teatrarne”, som publicerades i Helsingfors 
Dagblad den 13 oktober 1883. Skissen, 
som var den första av de tidningstexter 
den unga skribenten skickade hem från 
Paris, bröt radikalt med de förväntningar 
man hade på teaterreferat eller teaterkri-
tik, eftersom man inte ens blir upplyst om 
vilken pjäs som spelades. I stället foku-
serar Tavaststjerna på publiken, och spe-
ciellt ”klackörernas” roll tilldrar sig hans 
intresse. Klackörerna hade till uppgift att 
dirigera ”den råa publiken”, vars jubel 
ibland blev nedtystat, när en fin estetisk 
smak ännu inte tillåtit entusiasmen att 
bryta ut.

Som det framgår av titeln befinner sig 
korrespondenten mitt i ”teaterpöbeln” 
och bakom klackörerna. Han redovisar 
från början för sitt anti-snobbistiska per-
spektiv. ”En aflägsen parterr-plats” på en 
av Paristeatrarna är en erövring som man 
inte skryter med, erkänner han, men till-
lägger:

Är man ute på äfventyr, söker man folklif, 
så äro de der bakersta parterr-raderna yp-
perliga fält. Man sitter naturligtvis ej mel-
lan mylord och marquis, ens grannar kunna 
tvärtom lukta lök och flott mer än man må-
hända önskat.    

Tavaststjerna studerar folkliv och place-
rar sig medvetet på teaterns – och bildligt 
talat även samhällets – bakersta rader. 
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Han intresserar sig för människor som 
många ur hans samhällsklass helst igno-
rerar, samtidigt som kommentaren om 
matlukterna röjer ett visst obehag. 

I ”Bref från Paris”, tryckt i Nya Press-
sen den 17 januari 1884, nämns två av ti-
dens kändisar, Sarah Bernhardt och Léon 
Gambetta. I övrigt är det vanligt och fat-
tigt folks villkor som är den springande 
punkten. 

”I samhällets botten sjuder och brusar 
det som alltid”, skriver Tavaststjerna. 
Han refererar planerna på ett möte för 
missnöjda arbetare, varefter artikeln i 
huvudsak handlar om förhållandet mel-
lan studenter och arbetare. Tavaststjerna 
redogör utförligt för de beskyllningar om 
att studenterna har blivit egoistiska och 
penninglystna som framförts i en radikal 
arbetartidning; en kritik som slutligen 
leder till att studenterna organiserar sig 
i ”en solidarisk medveten kår”. Sist i ar-
tikeln berättar han om en grotesk opera 
som uppförs i välgörenhetssyfte för att 
samla in pengar till ett sjukhus: ”Att för-
bättra sjukvården, är ju ett vår tids sträf-
vande, som förtjenar att ställas bland de 
främsta i vårt på sträfvanden rika sekel.” 
Ännu en gång är det alltså de sociala frå-
gorna som fångar Tavaststjernas intresse. 

Musiken – en demokratisk  
konstform

I det följande brevet från Paris, publicerat 
i Nya Pressen den 19 februari 1884, disku-
teras de olika konstformerna utgående 
från en demokratisk måttstock. I all syn-
nerhet de bildande konstformerna upp-
fattas som exklusiva, eftersom verken 
ofta finns i privatsamlingar. Musiken ses 
däremot som en demokratisk konstform. 
Tavaststjerna förnimmer till och med en 
revolutionär potential i sin samtids mu-

sik, vilket tydligast framgår av följande 
passage:    

Wagner för oss till storm emot samhälls-
tvånget. I hans bristande accord rifva vi 
ner fabriken, i hvilkas smutsiga, ohyggliga 
arbetssalar vi äro tvungna att öda vår njut-
ningslystna själ, och genom ruinerna släp-
per han oss ut i det blå, det evigt efterläng-
tade, härliga aldrig i verkligheten nådda 
och föraktade och försmådde blå. 

Det finns en dualism i dessa anmärk-
ningsvärda rader. De första raderna talar 
ovanligt fritt om en revolution, som är in-
spirerad av Wagners musik. I motsats till 

Den unge K.A. Tavaststjerna, kosmopoliten som 
hade blick även för storstadens mörkare sidor. 
SLSA 429.
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den tidiga industrialismens maskinstor-
mare, som kämpade för att hålla kvar ar-
betet vid människohänder, gäller det här 
ett uppror för att befria människan från 
kroppsarbetets träldom. Men befrielsen 

från tvånget kommer i slutet av citatet 
att framstå som en ljuv men orealistisk 
förhoppning. Den storm Wagners musik 
blåser upp leder till en flykt in i fantasin 
snarare än till ett verkligt uppror. 

Pariserboulevard, Axel Gallén 1885. Åbo konstmuseum, foto Kari Lehtinen.
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Enligt Tavaststjerna har kompositörer-
na en förmåga att drömma ihop ett verk i 
toner, som alla vill lyssna på ”för att för-
tjusta vaggas bort på tonvågor, vaggas 
bort från verkligheten utan att behöfva 
göra en rörelse, medvetslöst och ma-
giskt”. Det är mot den bakgrunden, skri-
ver Tavaststjerna, som ”arbetsbjörnen” 
Emilé Zola kallar musiken en deprave-
rande konstart.  

Tavaststjernas eget förhållningssätt är 
däremot allt annat än moraliskt. Det fas-
cinerar honom oerhört att iaktta ”hvilken 
makt musiken utöfvar på förhärdade 
samhällsarbetare”. I motsättning till Zola 
ser han inget illa i den eskapism konsten 
skänker en möjlighet till. ”Ett helgdags-
nöje är det verkligen trots trängseln och 
värmen, att på en billig plats 40 à 50 fot 
öfver parterren låta sig ryckas med af or-
kestern”, skriver han. Precis som i ”Bak-
om klackörerna” är utgångsläget en po-
sition mitt i den svettiga folkhopen. Han 
diskuterar inte skillnaden mellan bra och 
dålig konst, utan intresserar sig för om 
det är fråga om ett exklusivt eller ett lätt-
tillgängligt och därmed demokratiskt ut-
tryckssätt.

Den politiske Tavaststjerna

Under våren rörde Tavaststjerna sig även 
utanför Paris. I ”Huru man roar sig i 
Fécamp”, som stod att läsa i Helsingfors 
Dagblad den 4 maj 1884 är det nationalis-
men Tavaststjerna synar. Han beskriver 
en patriotiskt sinnad parad i badorts-
staden Fécamp vid engelska kanalen (35 
km nordost om Le Havre). Med i upptå-
get finns en narr, ridande på en ponny 
som har ”den oundgängligt nödvändiga 
trikoloren” lindad om sin svans. Korre-
spondenten och den övriga publiken har 
roligt åt detta påhitt, som avbryts abrupt 

när narren grips av polisen. ”Man skäm-
tar ej med trikoloren och ponnysvansar”, 
lyder kommentaren. 

Tavaststjerna tar upp den sociala och 
nationala problematiken på nytt när han 
1887 skriver ”vinterbref”, ”vårbref” och 
andra tidningsartiklar från Köpenhamn. 
I det första vinterbrevet, publicerat i Hel-
singfors Dagblad den 22 februari 1887, 
skildrar han den danska valkampen. 
Samtidigt tillkännager han var på den 
politiska skalan han själv befinner sig. 
Enligt Tavaststjerna värvar den konser-
vativa regeringschefen Jacob Estrup ”nya 
gendarmer för att hålla den politiska köl-
den vid makt”. Om själva valdagen i Kö-
penhamn skriver korrespondenten:

Då var man naturligtvis med. Ropade ”hör” 
och hurrade, sprang från valmöte till valmö-
te i minst sex af de nio valkretsarna. Sym-
patiserade med venstern och blef klämd i 
folkträngseln. Harmades öfver att gamle 
Höstrup föll igenom och deltog i entusias-
men när skräddarmästar Holm, arbetarnes 
förkämpe, omsider klockan tolf på natten 
förklarades vald. 

Man skönjer en viss självironi i Tavast-
stjernas formulering om sina vänster-
sympatier och känslan av att bli klämd 
i folkhopen. Men ironin gäller snarare 
den intellektuellas problem att helhjärtat 
engagera sig än vilken politisk färg som 
är den rätta. Det är sällan man ser Tavast-
stjerna ta så tydligt parti, men att det sker 
dementerar föreställningen att han skulle 
varit ointresserad av politik.   

I samma vinterbrev tar författaren även 
ställning i en rad specifika frågor. Här 
skall jag endast nämna den tilltagande 
patriotismen, ett fenomen som ständigt 
verkar egga upp honom till satirisk penn-
föring. Tavaststjerna ondgör sig över att 
teatrarna i Köpenhamn dränks i en ”pat-
riotisk svallvåg, som väl fyller salong-
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erna, men tyvärr också sopar bort det 
finare estetiska elementet från scenen”. 
Lite senare tillägger han att ”den estetiskt 
förgiftade Köpenhamnspubliken håller 
tillgodo med krutrök och uniformer, ba-
jonettstygn och smattrande trumpetsig-
naler”. Nationalismen verkar så löjeväck-
ande i Tavaststjernas ögon, att han helt 
och hållet ”glömmer” sin demokratiska 
argumentering från Parisbreven. Hans 
perspektiv är kosmopolitens vida och 
breda – rent nationella frågor ansåg han 
var mindre viktiga och knutpatriotism 
hörde till hans älsklingsaversioner.  

Förutom Köpenhamn var Stockholm en 
viktig skandinavisk förankringspunkt för 
Tavaststjerna. Från dessa både städer be-
driver han även senare olika korrespon-
denser. Under världsutställningen i Paris 
sommaren 1889 skickar han hem en rad 
livliga tidningsbrev, vilket jag dock inte 
går in på här. 

Det har funnits en utpräglad tendens 
att se Tavaststjerna som en naiv och poli-
tiskt oengagerad författare, som kommer 
mest till sin rätt som naturlyriker. Denna 
tolkningstradition etablerades redan 
1887 i och med Hjalmar Neiglicks recen-
sion av Barndomsvänner i Finsk Tidskrift 
och cementerades i Werner Söderhjelms 
biografi från 1900. Söderhjelm beskriver 
Tavaststjerna som en novis som:

hvarken i fråga om en förgången tid, ej hel-
ler när det gälde nutiden brydde sig om att
genom studier eller grundlig eftertanke er-
sätta det myckna, som brast honom i kun-
skap om allmänna ting.

Som korrespondent rör sig Tavaststjerna 
i storstaden. Hans artiklar vittnar om en 
engagerad ung man som blandar sig med 
småfolket och uppmärksammar sociala 
och politiska orättvisor.  

Arne Toftegaard Pedersen
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Under stadsmoderniseringens tid på 
1960-talet uppfattades de gamla och till en 
del förfallna trähusmiljöerna i städernas 
centrum som ett hinder för utvecklingen 
av den moderna staden. Rivningen som 
snabbt förändrade städernas utseende 
motiverades bl.a. med att byggnaderna 
var föråldrade och med behovet av mo-
derna bostäder. Med tiden har man över-
givit tanken om att ett gammalt hus auto-
matiskt bör rivas för att i stället utgå från 
att det kan bevaras. Intresset för bevaran-
det har lett till omfattande sanerings- och 
restaureringsarbeten i trästäderna och till 
uppkomsten av skyddsplaner.

Nya invånare flyttar in

Inom stadsforskningen beskrivs den ef-
terkrigstida omvandlingen i städerna 
med det engelska begreppet gentrification, 
gentrifiering, som senare även har ersatts 
av begreppen trendifiering och estetisering. 
Begreppet gentrifiering introducerades 
första gången 1964 av en engelsk sociolog 
vid namnet Ruth Glass som en benäm-
ning på ett urbant fenomen som byggde 
på att medelklassfamiljerna flyttade till-
baka till innerstaden från förorterna.

Glass beskriver hur övre och lägre me-
delklass erövrar arbetarkvarter i London 
och förvandlar förfallna och anspråkslösa 

Trästaden som livsstil 
Stadsteoretiska perspektiv på svenska  

miljöer i Finland

hus till dyra och estetiskt tilltalande bostä-
der. Glass tar fasta på processens snabba 
förlopp men poängterar inte dess ekono-
miska förutsättningar, som många senare 
gentrifieringsforskare lägger stor vikt vid. 
Ekonomins betydelse kommer dock un-
derförstått fram i och med att ökad till-
gång till kapital ju är en grundförutsätt-
ning för de fysiska förändringarna. 

Gentrifieringen som en postmodern ut-
vecklingsprocess med global spridning 
har medfört en så kallad urban revival, 
dvs. en återhämtning eller en förnyelse 
av framför allt gamla urbana områden. 
Hur städerna har befrämjat denna förny-
else och vilka följder gentrifieringen har 
haft varierar från stad till stad.

Geografen Neil Smith, en framstående 
gentrifieringsteoretiker, ser gentrifiering-
en framför allt som en kapitalistisk revita-
liseringsprocess som innebär att förfallna 
fastigheter i innerstädernas arbetarklass-
områden attraherar produktivt kapital 
som genom uppköpen omformar miljö-
erna till medelklassområden. Processens 
klasskaraktär blir genom benämningen 
också framträdande emedan den engel-
ska termen gentry står för lågadel eller 
högre medelklass.

Smith anser att gentrifieringen som 
stadsomvandling inte enbart i sig är ut-
märkande för vår tid utan att själva pro-
cessen heller aldrig har förekommit i en 
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så systematisk form som nu. Han drar en 
parallell till en beskrivning av en urban 
förändringsprocess från slutet av 1800-ta-
let där arbetarkvarter först förvandlades 
till orespektabla områden och sedan över-
togs av borgarklassen och därmed upp-
nådde en annan status. Därefter skedde 
samma utveckling i ett annat kvarter. I 
1800-talsbeskrivningen var processerna 
isolerade fall medan gentrifieringen i dag 
förekommer på alla håll i världen.   

Kulturgeografen Marie Nordfeldt anser 
att filtrering är en process som samma-
kopplas med och ofta också föregår gentri-
fiering. Den har inneburit att befolkning-
en som i gentrifieringens begynnelsefas 
bodde i innerstadsområden flyttade ut till 
förortslägenheter och ”ärvde” förorterna 
av de tidigare innehavarna, som i sin tur 
sökte sig till centrum. Denna ”tillbaka till 
centrum”-rörelse har gjort det möjligt att 
stävja det stegvisa förfallet i de historiska 
trästäderna och omvandla områdena till 
uppskattade bostadsmiljöer.

Drivkraften för gentrifieringen ligger 
enligt Robert A. Beauregard därmed hos 
aktörerna i processen och i deras repro-
duktions- och konsumtionsbehov. De 
förändrade socio-kulturella värdering-
arna och övergången till postindustriell 
ekonomi har framkallat nya attityder och 
beteenden hos människorna och föränd-
ringarna har resulterat i ändrade kon-
sumtionsmönster som alltmer har fått 
karaktären av lyxkonsumtion. Geografen 
David Ley ser därför gentrifieringen som 
en ny historisk fas, där konsumtion åsi-
dosätter produktion och humanistiska, 
sociala och estetiska värden betonas.

Uppvärdering av trästaden
 

I gentrifieringsprocessen har våra his-
toriska trästäder tilldelats olika roller. 

Intresset för våra gamla trähusmiljöer, i 
t.ex. Borgå, Ekenäs och Karleby, har med-
fört nya krav på trästadsdelarna som bo-
endemiljöer och som ekonomisk resurs. 
Följden har i en del fall varit att urbana 
trähusområden har uppvärderats som 
boendemiljöer och arenor för kommersi-
ellt liv. I förhållande till andra former av 
centrumboende erbjuder den gamla trä-
stadsdelen en annorlunda boendeform 
och -miljö med låg och intim bebyggelse. 
Efterfrågan på hus har hissat upp bostads-
priserna och den höga prisnivån har fört 
med sig en uppfattning om statusboende 
och nya förväntningar på trästaden som 
en märkesvara för städernas image.

Fysiskt har gentrifieringen påverkat 
trähusmiljöerna genom å ena sidan ett 
bevarande och å andra sidan en moder-
nisering av byggnadsskicket. Med be-
varande avses i sammanhanget en skyd-
dande process tillämpad på områden med 
högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt 
värde. Moderniseringen har däremot ut-
satt gamla byggnader för moderna mate-
rial och byggnadstekniker. 

De ekonomiska resurserna liksom av-
saknaden av penningsresurser har alltid 
spelat en stor roll för både rivning och 
bevarande. Brist på kapital har förhin-
drat en del rivningar i trästäderna men 
också lett till att förfallna hus har rivits, 
eftersom det inte har funnits pengar att 
bevara dem. Bevarandet som en skyd-
dande åtgärd har för många gamla hus 
endast sträckt sig till husets fasad medan 
en modernisering inomhus har tillåtits.

Under moderniseringen fanns det en 
motvilja att bevara och utnyttja det gamla 
och slitna, i dag finns det en motvilja att 
bevara den byggnadskultur som skapa-
des under moderniseringen. Bevarandet 
avspeglar tydligt de rådande samhälls-
värderingarna och är både behovsbundet 
och tidsbestämt. Varje tid framkallar sina 
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egna ”produkter” som eftervärlden en-
dera uppskattar eller inte.

Många gamla miljöer och hus har för-
svunnit eftersom de inte har ansetts vara 
värda att bevaras. På vilka grunder har då 
de centrala, gamla trähusdelarna i Borgå, 
Ekenäs och Karleby bevarats och vad har 
stadsborna själva poängterat? I mina in-
tervjuer med stadsbor framförs byggna-
dernas höga ålder och områdenas kultur-
historiska värde som viktiga kriterier för 
bevarande. Informanterna anser också att 
husen fungerar som minnesmärken över 
sin tid och över vad gångna generationer 
åstadkommit. De har därför stor betydel-
se för stadsborna. Kontinuiteten mellan 
tidigare gårdsägare och dagens nämns 
också som en viktig motivering för be-
varandet. Kontinuitetskänslan har fått 

ytterligare en dimension om ett gammalt 
trähus har ärvts och bevarats i släktens 
ägo. Andra har skapat kontinuitet genom 
att medvetet bevara ett gammalt hus. 

Turistmål och kulturarv

Kvartersbutikerna har med stadsom-
vandlingen och etableringen av de stora 
köpcentren försvunnit och i den gentrifie-
rade miljön ersatts av annan typs affärs-
verksamhet som i allt högre grad riktar 
sig till turister. De flesta informanter upp-
lever specialaffärerna i det egna området 
som en positiv utveckling. Övergivna och 
rivningshotade byggnader har fått nytt 
liv och nya funktioner. I Gamla Borgå har 
bl.a. ett högreståndshem från 1800-talet 

Trähus i olika pastellfärger skapar idyllen i Neristan i Karleby. Foto Sanna Lillbroända 2001.
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omvandlats till kafé, och en stämnings-
full restaurang som serverar delikatesser 
i gustaviansk miljö har inrymts i lagman-
nen Orraeus hus från slutet av 1700-talet. 
Att husen har olika funktioner garanterar 
också att områdena hålls levande.

Ansiktslyftningen och de satsningar 
man gjort för att bevara trästaden har 
höjt städernas representativa framtoning. 
Städerna har valt olika marknadsförings-
strategier för att locka besökare och den 
historiska trästaden har blivit ett viktigt 
lockbete för såväl nya invånare som tu-
rister. Städerna har gått in för att tjäna 
pengar på nostalgin och intresset för det 
förflutna. Gentrifieringen har förstärkt de 
historiska trästädernas roll som kultur-
arvsmiljöer och förvandlat dem från en 
börda till ett kulturellt kapital, vilket i fal-

let Gamla Raumo lett till internationellt 
erkännande. Där har stadskärnan tagits 
med på Unescos världsarvslista. Men det 
är först på senare tid som trästäder rönt 
offentlig uppskattning och framhållits 
som en del av vårt kulturarv. 

Den historiska trästaden uppfattas av 
mina informanter som ett arv i multipel 
mening; ett individuellt arv för enskilda 
personer, ett kollektivt arv för alla fin-
ländare och som ett internationellt arv 
som en typisk nordisk boendeform och 
miljö. På sätt och vis har kulturarvsan-
knytningen utvecklat den historiska trä-
staden till ett ”brand” som utnyttjas för 
olika ändamål. Detta tänkande syns även 
i informanternas svar. Kulturarvsan-
knytningen framhävs av såväl enskilda 
stadsbor som turistnäringen som anser 

 I Café Gamla Stan i Ekenäs kan man njuta av hembakat i pittoresk miljö. Foto Sanna Lillbroända 2003.
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att den förstärker den lokala identiteten.
Gentrifieringen har emellertid rubbat 

trästädernas sociala struktur och den 
traditionella språkfördelningen. I de 
undersökta städerna har trähusdelarna 
historiskt sett varit svenskdominerade 
men under gentrifieringen genomgått en 
förfinskning i varierande grad. För en del 
svenskspråkiga informanter har detta lett 
till att de delvis blivit socialt isolerade ge-
nom att grannkontakterna har minskat.

Trendig livsstil

Antropologen Sharon Zukin fäster upp-
märksamhet vid att fenomenet har en 
uppenbar anknytning till livsstil. En ny 
grupp av människor med intresse för his-

toria upptäcker och fascineras av en äldre 
byggnadsmiljö och genom upprustning 
återupplivar de områdena. För många 
”gentrifierare” handlar det om ett med-
vetet val av en viss typ av livsmiljö.

Etnologen Magnus Mörck poängterar 
att livsstil skapas utifrån livsvillkoren, 
som i ett välfärdsamhälle ger individen 
möjligheter att välja olika riktningar, livs-
stilar. Individen väljer sedan att uttrycka 
sin livsstil inom olika områden, av vilka 
ett kan vara hemmet och boendet.

Trästadsboende uppfattas som en spe-
ciell levnadsform och förutsätter eller 
framkallar därmed en viss livsstil. Det 
framgår ur mina intervjuer att den histo-
riska trästaden fungerar som en provyta, 
förstärkare eller manifesterare av en livs-
stil, som tar sig olika uttryck hos olika 

Mellangatan i Gamla Borgå är en livlig affärsgata speciellt under sommarmånaderna. Foto Sanna Lillbro-
ända 2003.
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människor genom deras sätt att värdera 
den egna boendemiljön. Valet av boplats 
kan därmed ses som en manifestation av 
den egna livsstilen och identiteten. Det 
finns naturligtvis olika orsaker till var-
för man söker sig till trästaden. Intresset 
för gamla hus och inredning, behovet av 
kontinuitetskänsla, individualism och 
identitetsdaning eller förverkligandet av 
en dröm i ett lämpligt livsskede nämns 
som orsaker till att man i dag bor i ett 
gammalt trähus.    

När man under moderniseringen inte 
ansåg att det var ekonomiskt förnuftigt 
att investera i gamla trähus vågar man 
i dag däremot satsa både pengar och 
arbete på dem. Under de senaste decen-
nierna har det skett en klar förändring i 
inställningen till trästaden. Den gamla 
trähusmiljön har blivit en del av den för-
änderliga stadsmiljön och en arena för 
olika slags funktioner. I livsstilstidning-
ar framförs traditionellt boende som en 
trend och intresset för gamla hus berättar 
om samma sak. De krav man i dag ställer 
på boendet och de saker man uppskat-
tar i boendet har förändrats i jämförelse 
med den ideologi som förespråkades un-
der betong- och förortsbyggandets tid. I 
det nutida samhället har fler individer 
möjlighet och vilja att göra personliga 
val i boendet, även om trendigt boende 
många gånger kräver stora ekonomiska 
resurser.

Sanna Lillbroända-Annala 
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Läkarvetenskapens ursprungliga namn 
ars medicina, läkarkonsten, beskriver bra 
vad läkekonsten mestadels handlade om 
ända fram till början av 1800-talet. Man 
botade och förebyggde sjukdomar utan 
att egentligen veta hur det hela funge-
rade. Läkemedelskunskaperna baserade 
sig på muntlig tradition och i första hand 
användes läkemedel från naturen. I dag 
beskrivs läkarvetenskapen som upprätt-
hållandet och återställandet av hälsa samt 
förebyggandet och vården av sjukdomar 
(Ignatius 2000). 

Hela 1800-talets läkarvetenskap kan i 
grova drag karakteriseras dels som en all-
män utveckling av denna vetenskap till en 
modern disciplin, dels som utvecklingen 
av den patologiska anatomin, bakteriolo-
gin och kirurgin till moderna vetenska-
per. En blindtarmsoperation lyckades för 
första gången 1876, blodgrupperna fast-
ställdes 1900, den första vitaminen hitta-
des 1912 och 1956 visste man att männis-
kan hade 46 kromosompar. Under 1900-
talet har undersökningarna förts ner på 
submikroskopisk nivå och den kraftiga 
utvecklingen av molekylärbiologin har 
gjort denna till en central undersöknings-
metod för läkarvetenskapen. Nu på 2000-
talet karakteriseras läkarvetenskapen av 
en allt mer teknisk utveckling och av en 
allt äldre befolkning som ställer nya krav 
på vården. Samtidigt har etiska frågor i 

Läkarminnen 
Folkkultursarkivets specialfrågebrev om  

läkarens arbete

samband med undersökningar fått en allt 
större betydelse (Ignatius 2000).

År 1640 invigdes Åbo Akademi med de 
fyra traditionella fakulteterna teologi, ju-
ridik, medicin och filosofi. Läkaryrket var 
inte lockande, utkomstmöjligheterna var 
dåliga och folk sökte sig vanligen till kloka 
gubbar eller gummor, kvacksalvare eller 
fältskär. Den första provinsialläkaren ut-
nämndes 1749 och den följande, J. Haart-
man ”den medicinska fadern i Finland”, 
sex år senare. Småningom ökade antalet 
och 1885 fanns det redan 160 läkare i Fin-
land. I dag utbildas det läkare vid fem 
medicinska fakulteter och det finns 20 
717 (2004) legitimerade läkare i Finland 
(Bonsdorff 1978, 11–26, Oker-Blom 1985, 
12–24, Läkarförbundet, register)

Våren 2004 ordnade Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim, Finska Läka-
resällskapet och Finlands Läkarförbund 
tillsammans med Finska litteratursällska-
pet/Folkminnesarkivet och Svenska litte-
ratursällskapets folkkultursarkiv en pris-
tävling om minnen från läkarens arbete. I 
inledningen skrevs bland annat: ”Världen 
förändras, har läkaren förändrats? Insam-
lingen gäller hälso- och sjukvården ur lä-
karens synvinkel. Avsikten är att ta tillvara 
levande kunskap från läkararbetets om-
fattande och ansvarsfulla område. Du kan 
formulera dig fritt om dina erfarenheter 
eller beskriva hela din levnadsteckning.”
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Pristävlingen resulterade i sammanlagt 
74 svar, 1 500 sidor vilket betyder att sva-
ren var långa och omfattande. De som 
svarat på svenska har inte hört till Folk-
kultursarkivets trogna skribenter, utan 
det var nya svarare som tog till pennan. 
De nedtecknade minnena omfattar tiden 
från 1920-talet till i dag, med tyngdpunkt 
på 1940–50-talen. Skribenterna är mel-
lan 30 och 80 år gamla, de flesta är födda 
mellan 1920 och 1949, fördelningen mel-
lan män och kvinnor är ganska jämn. 
Fyra svar kom från anhöriga till läkare, 
som berättade om läkarens arbete sett ur 
den anhöriges vinkel. Av svaren var 14 
svenskspråkiga och 60 finsk- eller två-
språkiga; det finska materialet finns ar-
kiverat på Finska litteratursällskapet och 

det svenska på Folkkultursarkivet. Ett av 
de svenska svaren var en ca 30 minuter 
lång film om kommunalläkarens arbete i 
Borgå landskommun på 1960-talet. I och 
med att de svenskspråkiga svaren är så 
få, använder jag mig i artikeln även av de 
finskspråkiga svaren. 

Man kan undra över att pristävlingen 
inte resulterade i fler svenskspråkiga 
svar. Var ämnet för känsligt t.ex. då det 
gällde att berätta om patienter/klienter 
utan att någon kan ta reda på vem det be-
rättas om? Kanhända är det så att läkarna 
inte har tid att svara. ”Jag tror att läkaryr-
ket är bland de få yrken som på gott och 
ont slukar människan”, skriver en skri-
bent (kvinna, f. 1974). Samma skribent 
skriver i ett senare stycke: ”men världen 

Interiör från Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors på 1920-talet. SLS 1415:8.
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har förändrats så mycket, tidspressen är 
akut, patienternas krav har ökat och den 
medicinska kunskapen vuxit explosions-
artat”. Utvecklingen inom medicinen 
sker allt snabbare och det gäller att läsa 
på om man skall hinna tillägna sig goda 
kunskaper inom alla de områden som 
t.ex. allmänmedicinen omfattar. I det här 
perspektivet, men även i andra såsom 
ämnets känslighet, kan man kanske för-
stå varför bara ett fåtal svarat. Men bland 
svaren finns glädjande många som gett 
detaljrika och värdefulla upplysningar 
om människan bakom yrket. Speciellt in-
tressant har det varit att läsa kommunal-
läkarnas hågkomster och om hur de stora 
förändringarna som kom med folkhälso-
lagen 1972 på relativt kort tid reforme-
rade deras yrke.

Vad kan man då allmänt säga om det 
inkomna materialet? Synvinkeln i de fles-
ta svaren är läkarens och behandlar hu-
vudsakligen tiden mellan 1940 och 1960. 
Många har valt att berätta sin livshistoria, 
ända från de första hågkomsterna från 
barndomen till dags dato, några redogör 
ingående för den medicinska utveckling-
en inom sin disciplin. 

I de kvinnliga skribenternas svar disku-
teras ofta tematiken hur man kan kombi-
nera obekväma arbetstider och familjeliv. 
”Jag har fått vänja mig vid att leva med 
osäkerhet och ofta förekommande känsla 
av otillräcklighet”, skriver läkaren Camil-
la Mårtensson i Finska Läkaresällskapets 
Handlingar (FLS 2004, 5). Teman som den 
unga läkarens osäkerhet inför sitt arbete, 
liksom även läkarens stora arbetsbörda, 
bundenhet till arbetet, det myckna pap-
persarbetet, dejoureringen och det stora 
ansvaret inför det levande livet återkom-
mer i så gott som varje svar. 

Den Första Dagen kvarstår i ett förklarat 
ljus; resten av mina två månader, juli–au-

gusti 1953 har försvunnit i ett töcken av 
obegripliga röntgenbilder och värre jar-
gong, trötthet, snubbor för försummade ar-
betsuppgifter ingen varskott om, osäkerhet, 
glädjen att första gången få en radiusfraktur 
[bruten handled] och förtvivlade försök att 
finna någon pålitlig handbok i den s.k. lilla 
kirurgin. (Man, f. 1932)

Oförglömliga lärare och patienter be-
skrivs, oftast med vänlig hand. Några 
svar genomsyras av en uppskattning av 
den egna arbetsinsatsen men även av till-
fredsställelsen av att man kan hjälpa, den 
bästa lönen för mödan.

Studietiden

Studietiden och de första erfarenheterna 
– den första punkten i frågebrevet – har 
besvarats av så gott som alla. Medan en 
del söker orsaker till yrkesval från barn-
domen, söker andra orsaker från enskilda 
händelser under kriget. För det flesta har 
just viljan att hjälpa andra varit den dri-
vande faktorn till varför man sökt sig till 
medicinen. Men svar där man varit ute 
efter högre status finns också. ”Läkarba-
nan syntes mig lockande. Den hade (åt-
minstone ännu då) hög status och lovade 
även ekonomisk trygghet”, skriver en 
informant (man, f. 1931). Och skam den 
som ger sig.

De flesta i min omgivning höll mig för hel-
galen i min envishet och många vände mig 
ryggen framför allt mina flickvänner. En 
tyckte i alla fall så mycket om mig, att hon 
skickades av sin mor utomlands för att av-
sluta vårt tyckande. (Man, f. 1920)

För att kunna inleda medicinska studier 
på 1940-talet skulle först en medikofilexa-
men på naturvetenskapliga fakulteten av-
läggas. Denna examen bestod av studier 
och tentamina i zoologi, kemi och fysik. 
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Därefter blev man antagen till medicin-
ska fakulteten. Så påbörjades studierna 
på ”Asis”, dvs. Anatomiska inrättningen, 
uppe på Brobergsterrassen i Helsingfors 
som en ”fetus”, med andra ord ofödd. 
Man blev medicinare efter intagningen 
”fetustajaiset”, där Mater Medicina ned-
kom med årets nya kull. Sedan följde 
medicine kandidat efter några terminers 
prekliniska studier, av somliga kallade 
precyniska, varefter de propedeutiska 
studierna, som inbegriper även arbete på 
klinikerna, kunde inledas. Efter avslutade 
studier var och är man medicine licentiat.  

Kollegialitet och feminisering

Arbetsgemenskapen, kollegialitet, junio-
rer och seniorer och kvinnliga läkare, alla 
dessa teman omnämns i så gott som varje 
svar. ”Man kan förstå antikens inställning 
till akademiska lärare. Näst efter föräld-
rarna skulle dessa hedras”, enligt Otto 
Wegelius i sina hågkomster (1998, 224). På 
1940–50-talen var disciplinen sträng och 
speciellt överläkarna åtnjöt stor respekt.

Från den sommaren har jag dock många, i 
huvudsak trevliga, minnen. Överläkaren, 
prof. Yrjö Agathon Meurman (”vanha Mör-
re”) var en förman av den gamla stammen. 
Om morgnarna klockan 8 var det uppställ-
ning på professorns tjänsterum; klinikens 
alla läkare skulle stå i rad framför Mörre, 
som delade ut dagens order. (Man f. 1931)

Kvinnliga studerande hade det inte alltid 
så lätt. För omkring 100 år sedan antogs 
Rosina Heikel på dispens som den första 
kvinnan till medicinska fakulteten. Anta-
let kvinnliga studerande har stadigt ökat 
sedan dess. Bland de antagna vid den 
svenska sidan av medicinska fakulteten 
i Helsingfors 1975 fanns endast en man 
– och han avbröt sedermera sina studier.

”Är ni bara flickor?” Och så fick vi oss till 
livs en vältalig föreläsning, inte i klinisk 
propedeutik, utan om hur vi som den första 
hundraprocentiga kvinnliga gruppen stu-
deranden med all säkerhet skulle föra med 
oss den sanna medicinens slutgiltiga un-
dergång. Under de återstående studieåren 
möttes vi av likartade reaktioner på de fles-
ta kliniker – vem skulle tro det idag, då en 
klar majoritet bland universitetsstuderande 
redan länge bestått av kvinnor? (Kvinna, f. 
1956).

Kommunalläkaren

Efter avlagda licentiatkurser – de sista i 
barnsjukdomar, hygien och rättsmedi-
cin – kunde man av Medicinalstyrelsen 
erhålla ett förordnande för att sköta en 
kommunalläkartjänst. 

Att vara kommunalläkarvikare på 1950-ta-
let fordrade en helt annan kombinerad kun-
skap än den vi hade fått under vår skolning. 
Man måste kunna punktera näsans bihålor, 
vätskefyllda ihåligheter, fylla phneumotho-
rax [luft i lungsäcken], ge eternarkos, öppna 
flegman [varbildningar] och tillreda aneste-
silösning. Konstigt nog klarade man av allt 
detta utan att under skolningstiden ha gjort 
en enda sak av de ovanstående nämnda. 
(Man, f. 1920)

Många dramatiska historier finns be-
skrivna i materialet. Hembesök gjordes 
ofta och otaliga är de gånger läkaren mitt 
i natten skulle ut i värsta snöstormen och 
enligt anvisningar givna per telefon ta 
sig fram på skidor eller gående genom 
meterhöga snödrivor. Läkaren var oftast 
tvungen att ensam fatta alla beslut; gällde 
det en förlossning kunde en barnmorska 
finnas till hands. Det är förståeligt att lä-
karna bäst kommer ihåg de svåraste och 
mest dramatiska händelserna, t.ex. för-
lossningar där oväntade komplikationer 
tillstött: ”… när jag kände efter, blev det 
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genast klart vad som hindrade förloss-
ningens gång. En liten hand grep tag om 
ett av mina fingrar, rapporterande att jag 
är vid liv och vill ut” (man, f. 1929) [över-
sättn. M.S.-H.]. Speciellt svårt är det att 
bära med sig minnen där dödsfall invol-
verat ett eller flera barn, liksom även situ-
ationer där läkaren har varit helt maktlös 
och patienten har dött framför ögonen.

”Det förutsattes att kommunalläkaren 
var anträffbar dygnet runt alla dagar”, 
skriver en informant (man, f. 1929). Någon 
officiell arbetstid fanns inte och i medeltal 
hade man 90 timmar långa arbetsveckor. 
På sommaren var det lite lugnare. I sva-
ren tangeras ofta den stora förändring som 
folkhälsolagen 1972 innebar. Då övergick 
man från kommunalläkarsystemet till ett 
system med hälsocentraler med all den 
byråkrati och pappersexercis som följde 

med. ”En aprildag 1972 kasserade den nya 
Folkhälsolagen oss gamla kommunalläka-
re på en gång.” (Man, f. 1934) [översättn. 
M. S.-H.] ”Lagen innebar ett slut på det 
självständiga arbetet, en ledande chefs-
läkare tillsattes och översköterskan och 
ekonomidirektören bestämde var skåpet 
skulle stå”, fortsätter samma informant. 
Å andra sidan förde lagen med sig att 
samarbetet läkare emellan blev bättre och 
dejoureringen förbättrades liksom också 
tidsbeställningen. Personalen ökade och 
arbetet blev mera strukturerat.

Förändrade hierarkier och nya 
etiska frågor

Personalen började härja på 1970-talet, 
såsom en läkare uttrycker det. Sjukskö-

Professorn i neurokirurgi Stig Nyström utför en aneurysmoperation 1976 vid Neurokirurgiska kliniken, 
Uleåborgs universitets centralsjukhus. Foto: OYKS, kuvalab. SLS 2048.
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terskorna hade börjat sin frihetskamp. En 
biträdande avdelningssköterska bad om 
audiens. Hon bad att få börja dua läkaren 
och efter ett dygns betänketid fick hon ett 
jakande svar. Hierarkin luckrades upp så 
småningom, vilket syntes både i klädsel och 
i agerande bland personalen. ”Det dröjde 
ända till 1990-talet innan man fick bevis för 
att ornament som slips och rosett bidrog till 
att sprida infektioner.”(Man, f. 1932)

Världen har förändrats, nya mediciner, 
undersökningar och behandlingsmeto-
der har kommit till – allt detta har inver-
kat på läkarens arbete i vardagen. Arkia-
ter Risto Pelkonen skriver i artikeln Den 
medicinska horisonten (2000): ”De tekniska 
möjligheterna förefaller alltså så gott som 
obegränsade och alla upptäckter kommer 
säkert att prövas. Därför frågar vi oss om 
det finns gränser som inte skall överskri-
das, eller om det överhuvudtaget finns 
såna gränser och om det finns, vem defi-
nierar dem i så fall?”

De etiska dilemman en läkare kan stäl-
las inför tas upp i flera svar. En läkare 
skriver bland annat om hur återuppliv-
ning, som man lärde sig i början på 1960-
talet, medförde problematiken att läkaren 
inte alltid visste om en äldre människa 
ville bli återupplivad. ”Jag förstod då att 
en äldre eller sjuk människa kanske inte 
tyckte att en smärtfri död var någonting 
dåligt.” (Man, f. 1929) [översättn. M.S.-
H.]. Abortfrågan och eutanasin är andra 
svåra frågor som diskuteras.

Läkarens roll i samhället

Läkaren hade tidigare en viktig roll i sam-
hället och det han bestämde skulle följas. 
Detta gäller inte längre. Patienterna har 
förändrats, de vet mera och de kräver 
mera. ”Tillsammans med patienten stu-
derar läkaren på Internet den lämpligaste 

evidensbaserade behandlingen och vem 
som ansvarar för den. Slutligen väljer 
man vårdplats efter de bästa behandlings-
resultaten. De mest upplysta patienterna 
gör det själva.” (Pelkonen 2000, 9) 

Enligt professor Matti Klockars kom-
mer läkaridentiteten i framtiden att på-
verkas av hur läkares professionalism 
förstås och uppskattas av samhället och 
hur den utövas, men även av definitionen 
på hälsa och sjukdom, medicinens möj-
ligheter och fördelningen av ansvarsom-
råden (FLH 2/2004). I vågskålen ligger 
därtill nya sjukdomar som uppstår till 
följd av genetiska faktorer och miljöef-
fekter, hur läkarna bemästrar dessa utgå-
ende från teknologins och vetenskapens 
utveckling, liksom även hur hälsovården 
finansieras och vem som fattar besluten 
om vårdens kriterier. Är sjukdomen nå-
gonting separat eller en del av en män-
niskas personlighet? Och ifall man ser på 
detta som en helhet, kan man då tänka sig 
att kontinuitet och kommunikation blir 
allt viktigare kriterium? I svaren skriver 
de som hann verka som kommunalläkare 
att man tidigare hade en kontinuitet i vår-
den som saknas i dag. Och att respekten 
för den gamla kommunalläkaren ofta 
byggdes upp av långa patientförhållan-
den där båda visste var den andra stod. 
Men – påpekar många – själva vården är 
i dag mycket bättre. En ung läkares be-
skrivning av sitt yrke i dag får avsluta 
artikeln. Här framkommer den frustra-
tion och hjälplöshet som kanske många 
känner.

För mig kombineras möjligheten att verkli-
gen få hjälpa människor med utmaningen 
att få använda intelligens och personlighet 
i yrket. […] Det känns meningsfullt att för-
söka hjälpa människor, samtidigt som det är 
bland det mest frustrerande i jobbet att dag-
ligen, ja flera gånger varje dag, känna frus-
tration och ångesten i att inte kunna hjälpa 
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patienten antingen p.g.a. bristande resurser, 
bristande kunskap eller för att problemen 
mera är av psykosocial art. Hur läkaren än 
försöker så har hon ingen trollstav. (Kvinna, 
f. 1974)

Monica Ståhls-Hindsberg

Källor
SLS 2048 Läkarminnen. Folkkultursarkivets 

specialfrågebrev nr 56. Monica Ståhls-
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Turismen på Åland är föremål för en 
större undersökning som Folkkultursar-
kivet med Österbottens traditionsarkiv 
och Språkarkivet genomför i sommar. Till 
arkivens uppgifter hör att dokumentera 
livsföringen och utforska kulturella feno-
men i det svenska språkområdets samt-
liga regioner. Projektet om turismen på 
Åland genomförs som ett fältarbete vil-
ket innebär direktkontakt med männis-
kor i deras egna livsmiljöer. Sammanlagt 
nio personer ur arkivets personal deltar i 
undersökningen.

Då beslutet att göra ett gemensamt fält-
arbete fattades 2003 diskuterades olika 
teman som kunde belysa något fenomen 
i vår samtid. Eftersom revitalisering, kul-
turarv, äkthet och nostalgi är aktuella be-
grepp inom traditionsvetenskapen, kom 
vi fram till att ett område inom vilket de 
här frågorna kan närmas är turismen. Vid 
val av region för undersökningen sökte 
sig tankarna därmed rätt snart till Åland, 
där turismen är en av de främsta näring-
arna; Åland är ett avgränsat område med 
en egen kultur och en stark självbild som 
också medvetet marknadsförs till turis-
ter.

Åland, turism och tradition 
– ett insamlingsprojekt om 

historia och nutid

Turism undersöks ofta utgående från 
turisten och de upplevelser som resandet 
för med sig. Folkkultursarkivets aktuella 
projekt kommer emellertid att ha en an-
nan infallsvinkel. Utgångspunkten är att 
undersöka vad turisten erbjuds och hur 
resmålet profi lerar sig för att dels mot-
svara aktuella trender och dels överleva 
i den allt kärvare konkurrens som tu-
rismen som näringsgren måste rätta sig 
efter. Det insamlade materialet kommer 
också att utgöra en samtidsdokumenta-
tion av hur ett aktuellt tema som turism 
tar sig uttryck år 2005.

Ett av nyckelorden i undersökningen 
är kulturarv, ett begrepp som kan kny-
tas till hur Åland profi leras i marknads-
föringen. Defi nitionen för kulturarv va-
rierar, men generellt kan det förknippas 
med miljöer, traditioner eller livsformer 
med förankring i det historiska på en ort. 
Inom turismen är det ofta symboler för 
det äkta och genuina för en ort som lyfts 
fram med syfte att locka turister och an-
dra resande. Avsikten med fältarbetet är 
att dokumentera vilka de här symbolerna 
är för Ålands del och hur Åland använ-
der sitt historiska och kulturella arv för 
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turismen? Kan man t.ex. också tala om en 
produktion av traditioner för att skapa en 
Ålandsbild som är anpassad till en viss 
marknadsnisch inom turismen? Åland 
profi leras bl.a. med nyckelord som natur, 
kultur, historia och tradition. Symboler-
na för det genuina Åland är förankrade 
i traditionella näringar som sjöfart och 
hantverk, i historia som forn- och medel-
tid, och i livsmiljöer med natur och kul-
tur i harmoni. Kulturbärande genrer kan 
alltså också vara kulturskapande. För 
turismindustrin är kulturella symboler 
som traditionella maträtter, skutor och 
allmogebåtar, hantverk och historiska 
platser ett råmaterial som utnyttjas och 
bearbetas enligt egna behov. Med hjälp 
av de här kulturella symbolerna kan res-
målets exotism eller alternativt trygghet 
regleras. Turisterna konfronteras med det 
främmande via någonting bekant.

Symbolerna leder också in på resone-
mang om stereotyper. Inom turismindu-

strin är de ofta dubbelriktade så till vida 
att turisten har en bild av resmålet men 
researrangören eller den lokala företaga-
ren har också en bild av turisten och turis-
tens förväntningar och livsstil. Vad är det 
man vill uppleva och vad är det man er-
bjuds? Om stereotyperna därtill övergår 
till klichéer minskar deras slagfärdighet. 
Det är alltså en fråga om balansgång. På 
motsvarande sätt är också förhållandet 
mellan utbudet av historia/traditioner/
kulturarv och nutiden en balansgång. 
Historien anpassas till nutidens förvänt-
ningar. 

En annan aspekt att undersöka är vilka 
målgrupper marknadsföringen riktar sig 
till. Det fi nns i dag också ett slags ”anti-
turister” som är ute efter det oförstörda, 
efter upplevelser, efter det genuina och 
autentiska. Naturen och den lokala kul-
turen är då ofta i fokus och benämns som 
en ”alternativ turism” vid sidan av mass-
turismen. 

Forntiden som 
souvenir. Kopior av 
stenåldersyxor säljs 
som reseminnen på 
Ålands museum. 
Foto Janne Rentola.
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Traditioner som turistmål

Utgångspunkten i det nu aktuella projek-
tet är ändå att fokusera på utbudet, vilken 
bild av Åland man vill sälja till turisterna 
och i vilken mån man då utnyttjar symbo-
ler för tradition i marknadsföringen. Tu-
risternas upplevelser noteras naturligtvis 
i viss utsträckning men i huvudsak sker 
dokumentationen utgående från produ-
center, företagare, guider, lokala aktörer 
etc. Förutom intervjuer görs observation 
av olika attraktioner och evenemang. 
Också resebroschyrer och reklammaterial 
kommer att analyseras.

Det övergripande temat om revitali-
sering och turism kommer att fungera 
som ett paraply för ett antal delområden 
som valts ut för dokumentationen. Del-
områdena, som fungerar som exempel 
och nedslag i fenomenet, är det maritima 

Åland, hantverk som traditionssymboler, 
hembygdsmuseernas lokala profilering, 
språkliga minnesmärken, lotsstugor som 
upplevelseturism, den guidade historien 
samt kyrkoturism. Därtill kartläggs den 
åländska turismens historia medan nu-
tiden fotodokumenteras. Stöd för våra 
idéer om historien som en viktig källa 
inom turismen ger en titt på somma-
rens evenemangskalender för Åland, där 
många händelser faller inom ramen för 
vårt intresse. Det är bl.a. Ålands sjödagar, 
Gustav Vasa dagar, Vikingamarknad, Bo-
marsundsdagar och Skördefest som alla 
karakteriseras med ord som traditionell, 
tidsenligt, kulturarv, äkta åländskt hant-
verk etc. i presentationerna av evene-
mangen.  

Inför sommarens egentliga fältarbete 
gjorde arkivpersonalen en rekognosce-
ringsresa till Mariehamn den 14–15 april 

Folkkultursarkivets personal träffade representanter för turistnäringen på Åland i april för att presentera 
sommarens projekt om turismen i landskapet. Foto Janne Rentola. 
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med syfte att på ort och ställe presentera 
arkivens avsikter för lokala samarbets-
partners. Vi besökte centrala mål som 
Sjökvarteret – centret för skepps- och 
båtbyggeri, hantverk och kustkultur 
– och Ålands museum och presenterade 
projektet på ett möte med representan-
ter från Ålands museibyrå, Ålands tu-
ristbyrå, Sjökvarteret, Sjöfartsmuseet 

och landskapsarkivet. Många värdefulla 
idéer utbyttes och kontakten med de lo-
kala kollegerna kommer att vara till stor 
nytta för det fortsatta arbetet. Projektet 
presenterades även för den lokala press-
sen, tidningen Åland och Nya Åland, samt 
Ålands radio. 

Yrsa Lindqvist

Anna Perälä hedersdoktor
Svenska litteratursällskapets bibliotekarie 
Anna Perälä promoverades till teologie 
doktor h.c. vid teologiska fakulteten vid 
Helsingfors universitet den 13 maj 2005. 
Perälä är bokhistoriker. Hennes största ar-
bete, Finlands typografiska atlas 1624–1827, 
I–II, är unikt på sitt område, för motsvaran-
de forskning har inte gjorts om något annat 
lands boktryckerier. Den internationella or-
ganisationen för antikvariska bokhandlare, 
The International League of Antiquarian 
Booksellers, tilldelade henne ett hederspris 
år 2000 för detta arbete. Monografiverket 
Tiedon ja taidon kuvat utkom 2003. Perälä 
har också skrivit ett stort antal bokhisto-
riska artiklar. 

Anna Perälä har tidigare varit verksam-
hetsledare vid Högskoleassistenternas och 
forskarnas förbund, nuvarande Forskarför-
bundet, (1976–1991), forskare vid Helsing-
fors universitets bibliotek (1991–2000), spe-
cialforskare vid Svenska litteratursällska-
pet (2000–2004) och är sedan hösten 2004
sällskapets bibliotekarie. Hon arbetar bl.a. med att katalogisera och identifiera den 
av fil.mag. Jarl Pousar till sällskapet donerade mycket värdefulla och bokhistoriskt 
intressanta boksamlingen.

M.K.

Anna Perälä. Foto Janne Rentola.
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I januari 2005 inledde Svenska littera-
tursällskapet ett nytt projekt som kallas 
Spara det finlandssvenska talet. Det är fråga 
om ett insamlingsprojekt som syftar till 
att dokumentera svenskan i Finland som 
den talas i regionala och sociala varianter 
i början av 2000-talet. Såväl yngre som 
äldre personer i både stad och bygd kom-
mer att kontaktas och intervjuas. Projek-
tet, som kommer att pågå 2005–2007, har 
planerats av professor Ann-Marie Ivars.

Vardagsspråket

I fokus för projektet ligger det vardagliga 
talspråket, och därför kommer inspel-
ningar i hemmiljö att bilda den största 
delen av insamlingen. Svenskfinland 
har delats in i 48 inspelningsområden, 
där både yngre personer i åldern 20–30 
år och äldre personer i åldern 55–75 år 

Spara talet – en insamling av 
svenskt talspråk i Finland

kommer att intervjuas. Intervjuerna görs 
av inspelningsassistenter som kommer 
från trakten och själva talar det lokala 
språket. Eftersom assistenterna på egen 
hand ska hitta lämpliga informanter är 
goda kontakter till ortens invånare en 
förutsättning för arbetet. Intresset för 
att göra inspelningar har varit stort, och 
fältarbete kommer att göras i 19 inspel-
ningsområden under 2005. Vid utgången 
av 2007 ska hela materialet vara insamlat, 
och närmare tusen informanter ska då ha 
intervjuats runtom i Svenskfinland.

Stilistisk variation

Förutom intervjuer i hemmiljö görs också 
en del inspelningar på studieorterna Vasa, 
Åbo och Helsingfors. Genom att spela in 
gruppsamtal mellan studerande från oli-
ka delar av Svenskfinland vill projektet 
fånga den stilistiska variationen: Hur ta-
lar man i miljöer där människor från olika 
delar av det svensktalande Finland möts? 
Också det formella talet ägnas intresse i 
och med att de föreläsningsserier som ges 
av Svenska litteratursällskapet på Ridda-
regatan 5 spelas in. 

Tidigare insamling

Spara det finlandssvenska talet kommer att 
bli den mest omfattande insamlingen av 
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talspråk som litteratursällskapet genom-
fört, men de nya inspelningarna utgör en 
naturlig fortsättning på de samlingar som 
redan finns i Språkarkivet. Svenska litte-
ratursällskapet har nämligen bedrivit in-
samling av ortnamn och dialekter sedan 
slutet av 1800-talet. Dessutom finns det en 
hel del språksamlingar som har kommit 
till genom försorg av Folkmålskommis-
sionen (gr. 1927) och Forskningscentralen 
för de inhemska språken (1976–).

Sedan 1950-talet har insamlingen av 
språkmaterial mestadels haft formen av 
inspelning. Den första dialektinspelning-
en gjordes 1952 i norra Österbotten av  
Lars Huldén och Olav Ahlbäck, och ef-
ter det ökade antalet inspelningar år för 
år fram till början av 1980-talet. Flera 

nyanställda på Folkkultursarkivet och 
Folkmålskommissionen bidrog till att 
insamlingen tog fart under 1960- och 
1970-talen. Ett system med stipendier för 
fältarbete innebar också att nytt material 
kom till arkivet. 

De senaste tjugofem åren har insam-
lingen av språkligt material nästan helt 
legat nere. Det material som kommit till 
arkivet har huvudsakligen haft anknyt-
ning till enskilda forskningsprojekt, så-
som Finlandssvenska stadsmål 1990–1995. 
Insamlingen fick på 1980- och 1990-talen 
en ny karaktär, eftersom det inte längre 
var traditionsbärarna man spelade in, 
utan man valde informanter utgående 
från faktorer som ålder, kön och utbild-
ning. Män och kvinnor i olika åldrar och 

Svenskfinland 
är indelat i 48 
inspelningsområden. 
Karta Janne Rentola.
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Om du vill veta mer om projektet kan 
du gå in på webbplatsen www.sls.fi 
och sedan välja Forskning, Projekt 
och Spara det finlandssvenska talet. 
Du kan också kontakta Lisa Söder-
gård (projektkoordinator) per e-post, 
lisa.sodergard@sls.fi, eller telefon,  
09-618 77 527.

yrken finns med i det senare insamlade 
materialet. Bland sällskapets egna insam-
lingsprojekt från 1990-talet kan nämnas 
Folkkultursarkivets fältarbete på Bergö 
och projektet Barn- och ungdomsspråk i 
Svenskfinland.

Forskning och folkbildning

Det värdefulla material som sällskapet 
förfogar över sedan tidigare får alltså nu 
ett komplement i det material som Spara 
talet ska tillföra samlingarna. En insam-
ling är i dag angelägen med hänsyn till de 
stora förändringar som samhället genom-
gått på senare år. Det är naturligt att också 
språket påverkats av dessa förändringar, 
så det är viktigt att det nutida språket i 
hela dess mångfald dokumenteras. Tack 
vare Spara talet skapas kontinuitet i för-
hållande till tidigare insamlat material, 
samtidigt som det nya materialet också 
kan ge en fingervisning om den framtida 
utvecklingen av svenskan i Finland.    

De nya inspelningarna arkiveras på 
Språkarkivet och kommer där att finnas 
tillgängliga för forskare och andra språk-
intresserade. Dessutom kommer det att 
upprättas en webbplats där intresserade 
kan gå in och lyssna på korta språkprov 
från inspelningsorterna. På så sätt kom-
mer Spara talet även att ha ett folkbildan-
de syfte, och materialet ska kunna använ-
das t.ex. i modersmålsundervisningen i 
skolorna.    

Lisa Södergård & Ann-Marie Ivars
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Då Bo Carpelan (f. 1926) erhöll Svenska 
Akademiens Pilotpris den femte juni 1998 
höll Horace Engdahl ett tal med rubriken 
”Bo Carpelan, drömarkitekt”. Genom att 
bl.a. resonera kring Carpelans bakgrund 
som friherre och genom att diskutera 
hans säregna förhållningssätt till tid för-
söker Engdahl i princip sammanfatta 
hela författarskapet. De verk Engdahl tar 
upp brukar räknas till några av Carpe-
lans främsta. Det är diktsamlingen Går-
den (1969), romanen Axel (1986) och ro-
manen Urwind (1993). Men varför kallar 
Engdahl Carpelan för ”drömarkitekt”? 
Han skriver: 

Den stora skörden är romanen ”Urwind” 
(1993), där författaren bygger det totala 
drömhuset, som är tiden förvandlad till rum. 
Det grenar ut sig labyrintiskt och leder över 
i alla hem som bokens huvudperson har 
bebott under sitt liv. De äldre släktingarnas 
doftrika kamrar finns där på sina avsatser, 
men också hans gamla skola, källare där han 
sökt skydd mot kriget, lokaler där han roat 
sig, rum där han mött sin älskade och andra 
där hans barn vuxit sig stora. Liksom i dröm-
men ligger vitt skilda skådeplatser nära och 

Bo Carpelans arkitektoniska 
värld

intill varandra. Går man en trappa upp eller 
ner, förflyttar man sig från en levnadsålder 
till en annan. Här finns ingen livlös materia. 
Möblerna besjälas, tingen talar ett språk. 
Huset får mänskliga egenskaper, blir en stor 
kropp: det är bilden av en livstid.

I Engdahls beskrivning av Urwind kom-
mer en hel uppsättning av rumsliga 
och arkitektoniska detaljer till uttryck. 
Engdahl skriver om hur Carpelans la-
byrintiska drömhus är som en människa 
med formen av ett allomfattande dröm-
hus med doftrika kamrar, källare, lokaler, 
rum, trappor upp och ner, besjälade möb-
ler och talande ting. Huset är inte bara 
som en människa, det har en tidsdimen-
sion och är som ett liv. 

Om Urwind som Engdahl hävdar är 
som ett allomfattande drömhus är det 
föga förvånande att Roger Holmström 
i sin bok Vindfartsvägar (1998), som hu-
vudsakligen handlar om just Urwind, 
konstaterar att varje författarskap har sin 
karakteristiska profil och sina särskilda 
kännetecken och att det finns ett särskilt 
kännetecken i Carpelans författarskap. 
Han skriver: 

Ibland kan någon speciell symbol samman-
fatta ett helt författarskap såsom ”huset” och 
”fågeln” i Tarjei Vesaasʼ diktning. Ibland kan 
återkommande detaljer bli ett påfallande 
karaktärsdrag som i Rabbe Enckells ”tänd-
sticksdikter”. I Bo Carpelans författarprofil 
är rummet en iögonenfallande markör. 

Fil.mag. Jan Hellgren är forskare inom 
Litteraturvetenskapliga nämnden vid 
Svenska litteratursällskapet i Finland 
1.8.2004–31.7.2007. Han arbetar med 
en doktorsavhandling om det arkitek-
toniska i Bo Carpelans författarskap.
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Rummet är definitivt inte den enda iögo-
nenfallande markören hos Carpelan men 
bland markörerna spelar den utan tvekan 
en framträdande roll och inte bara i Ur-
wind, som både Engdahl och Holmström 
här kommenterar. Att det är något sär-
skilt med ”rummet” i Carpelans författar-
skap visar också Gustaf Widén som i en 
recension av kortprosasamlingen Namnet 
på tavlan Klee målade (1999) skriver: ”Det 
handlar mycket om rum och landskap. 
Man kunde skriva en hel avhandling om 
rummets betydelse i Bo Carpelans förfat-
tarskap: isolerat, genomlyst, tomt men 
ändå vibrerande av steg som just av-
lägsnat sig.” Också rubriken på Widéns 
recension berättar något: ”Vägvisare in i 
magiska rum”. 

Gustaf Widén lägger liksom Roger 
Holmström tonvikten på ”rummet” hos 
Carpelan, vilket signalerar att det är fråga 
om en enskild markör som är väldigt be-
tydelsefull i författarskapet. Det ligger ett 
korn av sanning i detta men i min forsk-
ning hävdar jag att ”rummet” är att läsa 
som en central markör i en mer omfattan-
de bildspråklig sfär där konkreta ting, en-
skilda föremål, möbler, rum, lägenheter, 
fönster, dörrar, tak, golv och byggnader 
sammanlagda bildar ett tingligt, rumsligt 
och arkitektoniskt bildspråk och framfö-
rallt en uppsättning tankeredskap.

Mycket av det Carpelan skrivit kan lä-
sas som en kontinuerlig undersökning 
av förhållandet mellan människan och 
rummet hon lever i. Att hans diktkonst 

Det rumsliga och arkitektoniska bildspråket är framträdande i Bo Carpelans författarskap, bl.a. i diktsam-
lingarna Gården och I de mörka rummen, i de ljusa och i romanen Urwind. Foto Janne Rentola.
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ställvis rör sig i ett gränsland mellan ar-
kitektur och litteratur har även arkitekter 
lagt märke till. Så går det t.ex. i arkitekten 
Kaj Nymans bok Husens språk (1989) att 
finna diktcitat ur fem av Carpelans dikt-
samlingar: Den svala dagen (1961), Gården 
(1969), Källan (1973), I de mörka rummen, 
i de ljusa (1976), Marginalia till grekisk och 
romersk diktning (1984). Bara ett så enkelt 
faktum som att en arkitekt finner någon-
ting arkitektoniskt intresseväckande i för-
fattarskapet berättar någonting om det. 

Faktum är samtidigt att Carpelan är en 
författare med ett livslångt intresse för ar-
kitektur. I en artikel från 1961 beskriver 
exempelvis Svenska Dagbladets Per Pers-
son honom under en stipendievistelse i 
New York ”som en ung man med klock-
arkärlek till modern arkitektur” som nu 
under vistelsen i USA ”förälskat sig i 
modern amerikansk arkitektur”. Varför 
skulle inte sådant på ett eller annat sätt 
synas i en diktargärning? 

Syftet med min forskning är å ena sidan 
att beskriva det rumsliga och framförallt 
arkitektoniska bildspråkets framväxt i 
Carpelans författarskap och å andra si-
dan att på ett mer tematiskt plan försöka 
ringa in Carpelans säregna bruk av ar-
kitekturen. Om man ser på saken utgå-
ende från begreppet idiolekt, som enligt 

definitionen i Norstedts Svensk ordbok 
innebär ”en (enskild) persons karakteris-
tiska språkanvändning”, så kan man säga 
att jag i min forskning har för avsikt att 
ringa in de centrala särdragen i Carpelans 
rumsliga och arkitektoniska idiolekt. Går 
det att ringa in byggnadernas, rummens, 
dörrarnas, fönstrens, nyckelhålens, bor-
dens och stolarnas och de enskilda ting-
ens funktioner som delar av ett språk som 
Carpelan gradvis utvecklar och använder 
sig av? Och vad är det Carpelan egentli-
gen gestaltar och skriver om med hjälp av 
detta språk? 

Jan Hellgren

Källor och litteratur
Engdahl, Horace, ”Bo Carpelan, drömarki-

tekt”, SLS 919. 2.3.
Holmström, Roger, Vindfartsvägar. Strövtåg i 

Bo Carpelans Urwind, Esbo: Schildts 1998.
Nyman, Kaj, Husens språk. Den byggda tings-

lighetens och de arkitektoniska intentionernas 
dialektik, Helsingfors/Stockholm: Art Hou-
se/Atlantis 1989. 

Persson, Per, ”SvD-pristagare i USA vill inte 
kallas estet”, Svenska Dagbladet 17.12.1961

Svensk ordbok, Norstedts, tredje reviderade 
upplagan 1999. 

Widén, Gustaf, ”Vägvisare in i magiska rum”, 
Hufvudstadsbladet 25.08.1999.
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”Före Düsseldorf, före alla trender, sko-
lor och kotterier. Som tjädrar ur sina ägg 
sprang bröderna upp, som det föreföll 
med alla anlag i stort sett fullt utvecklade. 
De bredde ut vingarna och flög. Alltjämt 
flyger de högt, också i deras estimation 
som värderar konst i dubloner.”

Så skrev jag en gång om bröderna von 
Wright i Hufvudstadsbladet (12.12.1996), 
apropå den äldste av målarbröderna. 
Magnus, Wilhelm och Ferdinand von 
Wright – namnen har klangen av ett man-
tra, en fanfar till friheten, en lovsång till 
den vilda naturen. Det fanns en tid i vår 
historia då män med smala gevär strö-
vade omkring i skogen. Då och då knal-
lade skott, en rosenfink, en gärdsmyg, en 
kungsfågel eller kanske en mäktig sång-
svan störtade med söndertrasat hjärta. 
Blott för att snabbt återuppstå i olja eller 
akvarell på en uppspänd duk, innan fär-
gerna hunnit blekna.

Före alla trender, skolor och kotterier. 
De var självlärda genier, ingen mer än 
Magnus von Wright, mannen från vild-

Magnus von Wright i helfigur

Magnus von Wright, naturmålaren, ornitologen och den äldste av 
de tre konstnärsbröderna von Wright, föddes 1805 och firar därmed 
200-årsjubileum i år. Hans dagboksanteckningar, som omspänner 
över fyra decennier, har utkommit på litteratursällskapets förlag som 
de fem första delarna av en svit med konstnärsbrödernas dagböcker. 
Med dagböckerna som förlaga tecknar författaren Nalle Valtiala här 
ett porträtt av denne sin tids främsta fågel- och naturmålare. 

marken som lät sig civiliseras till urban 
estet. Utan att någonsin lyckas övervinna 
sin längtan till det – trots några besök 
under åren – förlorade Haminanlaks, till 
”sjön, skogarna och foglarna – med få ord 
allt under Guds fria himmel”, som han 
skriver i ”En del av mine lefnadsöden” 
(c. 1863). 

Ett utdrag ur dessa ”Dagantekningar” 
ingår i första delen av den nu fullbordade 
dagbokssviten, men i huvudsak baserar 
sig vår unika insyn i en stor konstnärs 
liv på denna svit. Fem digra verk, med 
diplomatarisk exakthet redigerade av en 
kvartett biologiska experter: Anto Leiko-
la, Juhani Lokki, Torsten Stjernberg och 
Johan Ulfvens. Ett decenniums lärda mö-
dor har nu burit frukt: inför våra blickar 
har Magnus von Wright återuppstått nära 
nog i helfigur.

Wilhelm reste tidigt till Sverige, Ferdi-
nand förblev livet ut bosatt i sin vildmark. 
Magnus slog sig ned i Helsingfors. Han 
förtjänade sitt nötiges Kleingeld som kartri-
tare på lantmäterikontoret, så småningom 
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som konservator vid Zoologiska museet 
och ritmästare vid Kejserliga Alexanders-
Universitetet. Vid sidan om detta textade 
han släkttavlor, tecknade vapen för rid-
darhuset och gav privatlektioner. Många 
sysslor, som krävde sin man. Konsten, 
de suveräna fågelmålningarna, de stäm-
ningsfulla landskapen, stadsvyerna och 
herrgårdsexteriörerna – de senare i regel 
beställningsarbeten – kom för det mesta 
i andra hand. ”På mångfaldiga sätt bort-

smulas tiden för mig”, klagar dagboks-
författaren den 7 november 1842, efter att 
en längre tid ha tagit ”lifvet af mitt klena 
bröst” med en karta över Pernå Socken.

Magnus von Wrights hälsa var mången 
gång klen, kan man läsa i dagböckerna, 
framför allt överansträngdes hans syn av 
det myckna målandet under tidvis minst 
sagt usla ljusförhållanden. Andra klago-
mål gäller ekonomin; om prisfluktuatio-
nerna i fråga om björkved i artonhund-

Magnus von Wright 
avporträtterad av 
brodern Ferdinand 
1849. Privat ägo.
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ratalets Helsingfors kunde, på basis av 
dagboken, en doktorsavhandling ledigt 
skrivas. Dock hankade han sig fram, och 
fullt så utblottad som Rembrandt och 
van Gogh var von Wright ändå inte vid 
sin bortgång. Socialt var han desto hög-
re rankad, han umgicks flitigt med sin 
tids stormän, Runeberg, Topelius, Pacius, 
Snellman, Fredrik Cygnæus, och trots sin 
något tillbakadragna läggning deltog han 
aktivt i småstadens sociala och kulturella 
liv – en enda virvel av bjudningar, soiréer 
och spektakel. Om allt detta kan läsas i 
dagböckerna, visserligen ofta endast i 
stenstil.

Magnus von Wright inleder sin dag-
bokssvit med de mest lapidariska an-

teckningar om nedlagda orrtuppar och 
prackhonor i de djupa hemskogarna, och 
det korta formuläret förblir hans arbets-
princip livet ut. Dock finns det undantag, 
inget mer vältaligt än det som beskriver 
förälskelsen i ”lilla Sofi”, den åtrådda 
mamsell Sophie Sallmén, erövrad först ef-
ter fem års Wertherkval. Varefter objektet 
nära nog anonymiseras i fortsättningen, i 
motsats till de älskade bröderna, främst 
de som delade Magnus stora livspassion. 
Med Wilhelm i Sverige, tidigt slagrörd, 
åstadkom Magnus ”Svenska Foglar”; 
kontakten upprätthölls mest genom flitig 
korrespondens. I sitt vildmarkshemman 
skapade Ferdinand sina verk med mate-
riel som äldre brodern skickat honom från 

Magnus von Wright var en flitig dagboksskribent. Hans dagböcker från åren 1824–1868 fyller fem digra 
volymer. Omslag Peter Sandberg, foto Janne Rentola.
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Med anledning av Magnus von 
Wrights 200-årsjubileum visas en ut-
ställning med bröderna von Wrights 
arbeten på Helsingfors universitets-
museum Arppeanum, Snellmansga-
tan 3, Helsingfors. Utställningen är 
öppen till den 1 november 2005.

huvudstaden; också marknadsföringen 
var i mycket den senares förtjänst. Ingen 
kunde vara mer generös i sitt beröm av 
Ferdinands talang än Magnus.

Som tjädrar ur sina ägg, med alla anlag 
färdiga. Tre bröder von Wright, Magnus, 
Wilhelm och Ferdinand. De målade in 
ornitologin i den finska folksjälen – den 
finländska, säger vi i dag. De skapade 
den visuella grunden för vår naturkäns-
la. Äldste broderns dagbok berikar yt-
terligare bilden av en svunnen epok, i 
ett slösande rikt format som för tanken 
till Proust, eller den Topelius som skrev 
Fältskärns berättelser – alla skillnader till 
trots. Än inväntar Wilhelms och Ferdi-

nands dagböcker sin utgivning, snävare 
än Magnus anteckningar, men nog för en 
sjätte praktvolym i Svenska litteratursäll-
skapets stora satsning.

Nalle Valtiala
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När Sällskapet Bokvännerna i februari 
2004 sammankom i Svenska litteratursäll-
skapets auditorium för att fira national-
skalden hade jag glädjen att presentera 
ett material av den förgätna arten: några 
slitna silhuetter, skuggor av ett krig. Dem 
hade jag i tiden fått av mina gudmödrar 
Martha och Bärbi Luther som i sin tur 
hade lekt med dem som barn kring sekel-
skiftet 1900. Materialet är förtjänt av att 
beskrivas här, bl.a. för att det gav upphov 
till ett projekt av det ovanligare slaget. En 
grupp intresserade vid Svenska littera-
tursällskapet fick nämligen resurser för 
att blåsa liv i något som man knappt hade 
vetat att fanns. Hur såg då detta fynd ut?

År 1882 utgav Edlunds förlag i Helsing-
fors sex små tunna häften vilkas pärmar 
och gördlar gav följande upplysning: 
Fänrik Ståls Sägner i Skuggspel. Första 
Samlingen. I. Molnets Broder. 75 pi. II. 
Torpflickan. 50 pi. III. Fänrikens mark-
nadsminne. 50 pi. IV. Lotta Svärd eller 
rasten efter slaget vid Oravais. 50 pi. V. 
Sandels eller slaget vid Virta bro. 1 mk 50 
pi. VI. Soldatgossen. 50 pi. Helsingfors 
1882. G. W. Edlunds Förlag.

Varje häfte innehåller ”Företal till äldre 
och yngre läsare”, undertecknat E. N. Från 
tre olika sakkunniga håll har det framhål-

Fänrik Ståls sägner i skuggspel

Skuggspelstraditionen väcktes för en stund till liv en mörk november-
kväll 2004 när en Fänrik Stål-föreställning gavs i litteratursällskapets 
auditorium. Föreställningen hade regisserats av skuggspelsentusias-
ten Frida Packalén, som här beskriver denna tradition och arbetet med 
Fänrik Stål-skuggorna. 

lits att initialerna med största sannolikhet 
står för Emil Nervander. I företalet fram-
håller E. N. att den ursprungliga planen 
för utgåvan tillhör förläggaren, som bett 
honom dramatiskt sammanställa några 
av de situationer och personligheter som 
förekommer i Fänrik Ståls sägner med bi-
behållande av så mycket som möjligt av 
Runebergs egna ord ”för att äfven på det-
ta sätt låta de odödliga dikterna tala till 
det uppväxande finska slägtet”.

Företalet slutar med en kort upplysning: 
”Figurerna till denna samling äro teckna-
de af skulptrisen Evelina Särkelä.” Denna 
Finlands första kvinnliga bildhuggare 
(1847–1939) kom alltså genom sina silhu-
etter för klipparken till Edlunds utgåva att 
bidra till illustreringen av sägnerna före 
Malmström och långt före Edelfelt.

Förutom texthäftena innehöll de smala 
gördlarna klippark; att de är fler till anta-
let än texthäftena beror på att ett par av 
sägnerna är vidlyftigare till sin karaktär 
än de andra, t.ex. ”Slaget vid Virta bro”. 
Klipparken mäter i regel 48 x 51 cm och 
är förstås vikta många gånger för att rym-
mas in i textgördeln tillsammans med 
häftet. Texten på klipparken är på svens-
ka och finska vilket tyder på att en sepa-
rat utgåva på finska i något skede kan ha 
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ingått i förlagets planer. Någon sådan har 
inte påträffats i bibliografierna. I sitt före-
tal talar E. N. om möjligheten att ge ut en 
andra samling ifall den första röner fram-
gång. Men t.ex. Brummer-Korvenkontios 
Barndomens böcker i Finland 1799–1899 har 
en beskrivning på bara den första sam-
lingen av ovan nämnda sex sägner.

Smällpåsar och vaxad muslin

Men vad gör man med ett klippark om 
man ej förlöser det?  Efter E.N.:s företal i 
texthäftena finns råd till de unga teaterdi-
rektörerna. För en föreställning behövdes 
det en skuggram med höjden 16 tum och 
bredden 30 tum över vilken skulle spän-

nas ett oljat papper eller tunt tyg. Ramen 
kunde sedan anbringas i t.ex. en dörröpp-
ning och omges med ogenomskinliga för-
hängen eller skärmar. När man väl förlöst 
silhuetterna ur klipparken, finklippt de-
ras konturer och limmat upp dem på styvt 
papper återstod ännu att förse de rörliga 
figurerna med täljda stickor nedtill. De 
fasta dekorationerna kunde fästas med 
små vaxbitar vid det oljade pappret. Tea-
terdirektörerna fick också förslag till hur 
gevärs- och kanonskott skulle åstadkom-
mas. Det gällde att undvika knallhatts-  
eller krutskott som kunde förorsaka ska-
da. Nej – bäst gick det med ”smällpåsar 
av tunt papper vilka man fyller med luft 
och därpå hastigt trycker sönder, varvid 
ett starkt ljud uppkommer”.

Klippark med skuggspelsfigurer till dikten ”Fänrikens marknadsminne”. Figurerna till Fänrik Ståls Säg-
ner i Skuggspel, som utgavs av Edlunds förlag 1882, tecknades av skulptrisen Evelina Särkelä.
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Vi vet ju nu, 120 år senare, ganska lite 
om hur alla dessa välmenande råd omsat-
tes i praktiken i de finländska hemmen. 
Att det inte lyckades i en handvändning 
så där bara framgår av t.ex. Sigrid Schau-
mans intressanta skildring av familjens 
jul 1883 i Polen, dit det Edlunska materia-
let beställts och där familjefadern vidta-
lat en soldat att tillverka skuggramen av 
en trälist överklädd med vaxad muslin. 
Då det tyvärr skulle föra för långt att här 
citera henne hänvisar jag nyfikna läsare 
till s. 37–38 i hennes bok Min bror Eugen 
(Helsingfors 1964).

De uppgifter jag i övrigt har om an-
vändningen av Fänrik Ståls sägner i 
skuggspel är ytterst knapphändiga. Den 
lilla samling skuggfigurer och texter av 
den Edlundska utgåvan som jag själv 

förfogat över har nu genomlevt 122 år; 
delvis har den varit i flitig användning 
troligen först i folkskolinspektor Lönn-
becks och sedan i Marie Luthers barnrika 
familj på 1880- och 1890-talen, delvis bara 
legat inpackad. Ibland har jag plockat 
fram materialet för att visa hur skuggspel 
såg ut förr och för att fira Runeberg. An-
tagligen hade figurerna och texthäftena 
också efter presentationen på Bokvänner-
nas Runebergsafton krupit tillbaka ner i 
glömskans kuvert och askar i tron att de 
var de enda kvarlevande av ett annars 
utdött släkte om inte litteratursällskapets 
bibliotekarie Anna Perälä energiskt hade 
dykt ner i Runebergsbiblioteket och hittat 
den Edlundska utgåvan Fänrik Ståls säg-
ner i Skuggspel från 1882! I jungfruligt och 
fullständigt skick!

Bakom kulisserna förbereder sig Anna Perälä, Petra Hakala och Hedvig Rask att föra Sandels till slaget vid 
Virta bro. De övriga akterna var ”Molnets broder”, ”Torpflickan” och ”Fänrikens Marknadsminne”. Foto 
Janne Rentola.
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Offentlig urpremiär

Så började ett ovanligt festligt projekt. I 
början av hösten 2004 samlades Anna 
Perälä och förste arkivarie Petra Hakala 
samt undertecknad och min make Gun-
nar Packalén, som båda hade tidigare 
erfarenhet av silhuetteater, till ett första 
planeringsmöte. Gruppen utvidgades 
ganska snabbt med förlagsredaktör Hed-
vig Rask. Arkivchef Mikael Korhonen 
tände utan att tveka på vårt förslag att 
återuppliva de Fänrik Stålska skuggorna 
och försöka åstadkomma en skuggspels-
föreställning för allmänheten i gammal 
stil. Han utverkade resurser för projektet, 
som alltså kunde fortskrida i rask takt un-
der hösten. 

Det antika materialet kröp fram ur en 
sekellång sömn och togs emot med vita 
bomullsvantar och högaktningsfulla be-
röringar. Fotograf Janne Rentola lade de 
oförlösta klipparken under glas och av-
bildade dem med modernaste teknik. Fo-
tografierna utnyttjades på ett tryckeri för 
att återskapa klipparken på stadig kar-
tong. De sex texthäftena kopierades.

När de nyskapade klipparken kommit 
från tryckeriet tog silhuettklippandet vid. 
En del av gruppen hade aldrig gjort något 
sådant förut. Med hjälp av små vassa sax-
ar, knivar och skalpeller skar och klippte 
gruppen och dess familjemedlemmar un-
der några veckoslut ett hundratal figurer 
och dekorationer som hörde till de sägner 
man stannat för att uppföra. De förlösta 
skuggorna hette kanske Molnets Broders 
fästmö och fosterfar, Torpflickan och hen-
nes moder, Sandels och hans adjutant, 
överste Fahlander, Pastorn, den gamle 
granadören, generalen och hans kusk. 
Dekoren bestod av bl.a. en sönderslagen 
prästgård, en kyrka, ett torp, träd av olika 
slag för att inte tala om Virta bro. 

Ett sådant arbete leder nog till att man 

får ett mycket personligt förhållande till 
materialet. Varje docka och dekorstycke 
försågs på baksidan dessutom med ett 
eget nummer och numret på den sägen 
de ingick i. För monteringen av de skug-
gor som var avsedda att röras användes 
trådrullar, korkar och tunna träpinnar. 
Sedan stod de sju scenbilderna i tur, med 
ramar av kartong. Över dem spändes ett 
semitransparent papper mot vars baksida 
dekoren fästes. Scenrutorna infogades i 
en flyttbar scenkonstruktion, övningarna 
kunde börja. Belysningen experimentera-
des fram med elektriska lampor – farväl 
till drömmen om stearinljus eller oljelam-
pa! Men sammetsridå blev det!

När grunderna i dockförandet var un-
danstökade blev ordet, texten aktuell. 
Efter försök med E. N.:s dramatiserade 
text stod det med all tydlighet klart att vi 
måste avstå från den – han hade med glad 
fosterländsk fantasi broderat ut person- 
och röstgalleriet till proportioner som för 
vår grupp kändes ohanterliga. Vi beslöt 
att hålla oss strikt till Runebergs egna 
ord. Två i Runebergska sammanhang 
mycket erfarna röster, redaktör Pia Fors-
sells och forskare Rainer Knapas, blev av-
görande för att vi skulle kunna gå vidare 
i förberedelserna för en föreställning. Två 
musiker, Gunnar Enqvist, cello, och Arno 
Kantola, piano, engagerades för att med 
äldre tonsättningar av ”Molnets Broder”, 
”Torpflickan”, Sandels m.fl. ackompan-
jera skuggspelet.

Förhandsintresset hos allmänheten för 
urpremiären tisdagen den 23 november 
2004 i Svenska litteratursällskapets au-
ditorium var häpnadsväckande stort. Vi 
som med föreställningen inför en fullta-
lig, varmt intresserad publik satte punkt 
för ett unikt projekt kände att vi inte 
bara hade upplivat ett historiskt material 
som sedan länge fallit i glömska. Vi hade 
också handgripligen fått uppleva fasci-
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nationen i att gå in i en tradition som på 
1700-talet blomstrade på scener och i lit-
terära salonger ute i Europa och som på 
1800-talet, då bl.a. klippark med skuggfi-
gurer började tryckas, kom in i hemmen 
och barnens värld.

Helt lösryckt i vår tid är inte projektet 
med de stålska skuggorna. Skugg- och 
silhuetteatern blommar vackert t.ex. ute 
i Europa och har numera ett eget interna-
tionellt forum (ISZ) och en egen triennal 
(nästa internationella skuggteaterfestival 
hålls 16–21.10.2006 i Tyskland). Ett myck-

Sandels han kom till sin här i galopp, 
Där vid stranden den segrande stod. 
Då hans vita Bijou bland lederna lopp, 
I sin snöglans purprad med blod,
Och genralen med tjusningens eld i sin själ 
Glatt hälsade trupp och befäl;

Då spordes ej mer ett smygande knot,
En viskning bister och dov,
Nej ett jubel stormade honom emot,
Och i jublet hördes hans lov,
Och det roptes av röster till tusendetal:
”Hurra för vår tappra genral!”

et ovanligt projekt var det däremot nog i 
den bemärkelsen att vi ”restaurerade” ett 
historiskt skuggspelsmaterial och upp-
förde det för publik. Unikt är materialet 
självt i den bemärkelsen att det i Finland 
inte tillsvidare har påträffats andra exem-
pel på i vårt land tryckta klippark med 
texthäften än just den Edlundska utgå-
van av Fänrik Ståls Sägner i Skuggspel från 
1882. Dags för forskning kring silhuett- 
och skuggteater i Finland?

Frida Packalén
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Ingen i Finland kunde undgå att Johan 
Ludvig Runebergs 200-års jubileum fira-
des 2004. En av de stora aktörerna bakom 
jubileumsåret var Svenska litteratursäll-
skapet i Finland, som arrangerade en hel 
rad evenemang under året. Inom sällska-
pet, som i tiden grundades till Runebergs 
minne, uppfattade man redan i ett tidigt 
skede att jubileet skulle ge möjligheter för 
alla sällskapets avdelningar att profilera 
sig. Inom sällskapet har länge funnits 
olika typer av kunskapskällor om och 
kring Runeberg. SLS förvarar Runebergs 
litterära kvarlåtenskap och innehar också 
en stor sakkunskap om honom och hans 
författarskap och nationella betydelse. 

Målsättning och målgrupp

Temat för det nationella jubileumsåret 
var Runeberg i ord, ton och bild och det 
blev också SLS profilering. Ett av målen 
var att väcka nytt intresse för Runeberg, 
hans liv, produktion, samtid och politiska 
betydelse. Jubileet förde också med sig en 
fokusering på 1800-talets kultur- och idé-
historia och på nationalismens betydelse 
i Finland. Utgångspunkten var att nytt in-
tresse skulle väckas och nya målgrupper 
skulle nås, trots att J.L. Runebergs skön-
litterära verk inte längre läses i samma ut-
sträckning som t.ex. 1904 då man firade 
hans 100-års jubileum. 

En tillbakablick på 
Runebergjubileet 2004

Målgruppen för SLS jubileumsprojekt 
var i första hand den intresserade svensk-
talande allmänheten. Eftersom SLS inför 
jubileumsåret blev uppmärksam på att 
det inte fanns någon lämplig volym med 
Runebergs skönlitterära texter på svens-
ka, beslöt man snabbt att satsa på en an-
tologi i pocketformat, JLR. Johan Ludvig 
Runeberg i urval, som distribuerades i 
klassuppsättningar till alla svenska hög-
stadier, gymnasier och yrkesinstitut i Fin-
land och som egna exemplar till samtliga 
gymnasister, och därmed blev också sko-
lan en målgrupp för SLS projekt. Boken 
kom under jubileumsåret att flera måna-
der i rad toppa Akademiska bokhandelns 
bästsäljarlista. SLS seminarier och före-
läsningsserie lockade delvis en ny publik 
och publikantalet rörde sig i regel mellan 
30 och 80 personer per evenemang. 

Samarbetsprojekt t.ex. med YLE, Sibe-
lius-Akademin, Helsingfors universitets-
bibliotek och Svenska teatern ledde till 
att en ny publik nåddes. SLS fick också 
genom jubileumsprojektet en synlighet 
i finskspråkiga sammanhang och utom-
lands, som man inte tidigare fått, t.ex. tid-
ningen Demari uppmärksammade stort 
SLS jubileumsutställning i HUB, likaså 
vetenskapsprogrammet Prisma och A-
studio i TV. Såväl den tvåspråkiga ambu-
lerande Runebergutställningen, som den 
enspråkigt svenska visades under året på 
inalles 30 orter i Finland och utomlands.
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SLS jubileumsprojekt

SLS jubileumsprojekt blev mycket om-
fattande eftersom varje avdelning inom 
sällskapet ville vara delaktig i något ar-
rangemang. Jubileumsåret kulminerade 
givetvis i årsfesten som hölls enligt gam-
mal tradition i Helsingfors universitets 
solennitetssal på Runebergsdagen den 5 
februari 2004. Flera delar av det långvari-
ga storprojektet, den textkritiska utgåvan 
Samlade skrifter av J. L. Runeberg utkom 
under jubileumsåret och de sista delarna 
utkommer 2005. 

SLS satsade mycket på olika utgåvor om 
och av Runeberg. Böckerna Johan Ludvig 
& Fredrika Runeberg. En bildbiografi,  Idyll 
och hjältemod. J. L. Runeberg i bokkonsten, 
JLR – Runeberg i urval och Fredrika Ru-
nebergs Receptbok prisbelönades. Utöver 

dessa utgav SLS också ett temanummer 
av Historiska och litteraturhistoriska studier 
och av Källan och dessutom Konkordans 
över Fänrik Ståls sägner. För 2005 återstår 
ännu utgivningen av Johan Wredes nya 
biografi: Världen enligt Runeberg, en bio-
grafisk-idéhistorisk studie i Johan Ludvig 
Runeberg.

SLS Runebergsbibliotek med dess, 
musikalie- och bildsamlingar fick inför 
jubileet en mängd nya tillägg och regist-
reringen av materialet förnyades, vilket 
var till stor nytta under jubileumsåret då 
efterfrågan av material var särskilt stor. 
SLS största satsning vid sidan av årsfes-
ten var musikaftonen ”Två Marior, två 
Fredrikor och en Emilie…”, Runeberg och 
kärleken som uppfördes fyra gånger i Fin-
land och i Sverige och även spelades in på 
skiva. En mindre produktion som hörde 

Böcker och andra produkter som litteratursällskapet gav ut inför och under J.L. Runebergs 200-årsjubileum. 
Foto Janne Rentola.
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till de mest uppskattade programmen var 
uppförandet av skuggspelet ”Scener ur 
Fänrik ståls sägner”. Också Folkkulturs-
arkivet deltog med undersökningar om 
Runeberg och andra nationella hjältar.

SLS Runebergsexperter i tjänstemanna- 
och forskarkåren höll tillsammans inför 
och under jubileumsåret ett hundratal fö-
redrag och skrev ett femtiotal artiklar om 
Runebergs liv och produktion i olika sam-
manhang. Medierna uppmärksammade 
Runebergjubileet i hög grad och också 
SLS arrangemang fick stor publicitet. SLS 
samlade notiser och artiklar från tidning-
ar, tidskrifter, radio- och TV-nyheter samt 
webben i Finland och Sverige. Klippsam-
lingen inför och under jubileet, från 2001 
t.o.m. 2004 utgör ca en hyllmeter. 

Utvärdering

SLS arrangemang kring jubileumsåret 
lyckades över förväntan bra. Vissa av SLS 
publikationer har varit storsäljare och till-
delats pris och utmärkelser. Några publi-
ka evenemang har varit mer än fullsatta 
och överlag har responsen varit mycket 
positiv. Också medierna har i regel för-
tjänstfullt bevakat det mesta, men en viss 

mättnad märktes mot slutet av 2004. 
Ett annat positivt resultat i samband 

med jubileumsåret är att SLS tagit initia-
tiv till nya verksamhets- och samarbets-
former. SLS har genom jubileumsåret 
fått många nya kontakter och samarbetet 
med regionala instanser har löpt mycket 
väl. Samarbetet med den nationella fest-
kommittén, dess arbetsutskott och dess 
jubileumssekreterare Sari Hilska har på 
alla sätt fungerat bra och varit till stor 
ömsesidig nytta. 

SLS verksamhet inom Runebergprojek-
tet har varit en satsning som fått nationell 
betydelse, t.ex. genom våra publikationer 
och genom jubileumsutställningen som 
funnit och fortfarande finns till påseende 
på olika orter. Bestående resultat har ock-
så varit ett av målen och framför allt pu-
blikationerna möjliggör att kunskap om 
Runeberg finns tillgänglig i år framöver. 
Å andra sidan upplever jag personligen 
att satsningen på Runeberg delvis gjorts 
på bekostnad av framför allt andra förfat-
tare. Frågan är också om någon vill höra 
talas om Runeberg på en tid efter jubi-
leumsåret.

   
Agneta Rahikainen

projektsekreterare för jubileumsåret
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PRIS

Vid sällskapets årshögtid den 5 februari 
2005 utdelades 134 000 € i litterära pris. 

Karl Emil Tollanders pris 

Karl Emil Tollanders pris om 20 000 € och 
den Tollanderska medaljen tillföll förfat-
taren och bildkonstnären Irmelin Sand-
man Lilius. Prismotiveringen lyder:

Priset tillföll Irmelin Sandman Lilius för en 
rik och särpräglad produktion, som om-
spänner ett halvt sekel. Sedan sin debut 
1955 med diktsamlingen Trollsång har Irme-
lin Sandman Lilius steg för steg byggt upp 
en egen värld, på en gång vardagsförank-
rad och mytiskt färgad. En betydande del 
av hennes litterära gärning, med den nyut-
komna Rasse Rask och bortrövade Lucia som 
god representant, kan klassificeras som all-
ålderslitteratur; en unik legering av sanning 
och saga, verklighet och dröm, ofta kretsan-
de kring småstaden Tulavall i förgången tid. 
Med poesins trollspö vidrör hon sina varel-
ser, på lika villkor växer djur och människor 
fram, i all sin psykiska komplexitet.

Övriga pristagare vid årshögtiden var 
professor Matti Klinge 14 000 €, statsar-
keologen Henrik Lilius 14 000 €, förfat-
taren Monika Fagerholm 13 000 €, förfat-
taren Erik Wahlström 13 000 €, filosofie 
doktor Michel Ekman 6 000 €, författa-
ren Pirkko Lindberg 6 000 €, författaren 
Zinaida Lindén 6 000 €, antikvarien Jan 

Pris, stipendier och 
forskningsbidrag

Andersson 5 000 €, filosofie magister Sa-
bine Forsblom 5 000 €, författaren Peter 
Mickwitz 5 000 €, filosofie doktor Solveig 
Sjöberg-Pietarinen 5 000 €, filosofie dok-
tor Charlotta Wolff 5 000 €, filosofie dok-
tor Mikael Alm 5 000 €, filosofie doktor 
Magnus Olausson 5 000 € och konstnären 
Susanne Gottberg 7 000 €.

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Hallbergska priset utdelades den 16 maj 
och tillföll två pristagare som vardera fick 
7 000 €. Filosofie doktor Henry Nygård er-
höll priset för doktorsavhandlingen Bara 
ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de 
finländska städernas profylaktiska strategier 
1830–1930 (Åbo Akademi 2004). Teologie 
doktor André Swanström erhöll priset 
för doktorsavhandlingen Separatistledare 
i 1700-talets Österbotten (Åbo Akademi 
2004). Prismotiveringarna lyder:

Henry Nygård. På en solid empirisk grund 
och i en europeisk kontext kartlägger och 
analyserar Nygård hur man inom städerna 
i Finland under en period av stora föränd-
ringar uppfattade och behandlade avfall. 
En förändrad sjukdomsförståelse definie-
rade nya krav och ny teknik aktualiserade 
bindande vägval. Fördelningen av ansvaret 
för renhållningen var under omförhandling. 
Stadsavfallets fysiska metamorfos förvand-
lade på ett mentalt plan gödseln till skräp. 
Undersökningen, som är den första i sitt 
slag i Norden, utgör ett värdefullt bidrag 
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till många vetenskapsområden, bland dem 
medicin- och stadshistoria.

André Swanström. André Swanström un-
dersöker i sin doktorsavhandling fyra öst-
erbottniska separatistledare under 1700-ta-
let. Dessa är Catharina Asplund, Abraham 
Achrenius, Johan Bullich och Friedrich Ba-
silier. Avhandlingens styrka ligger på det 
metodologiska området. Författaren har på 
ett skickligt sätt kombinerat kunskaper från 
olika ämnesområden och tillämpar dessa i 
sin kyrkohistoriska forskning. Avhandling-
en har en tydlig tvärvetenskaplig inriktning. 
Källmaterialet rörande separatisterna är inte 
särskilt omfattande, men författaren har ge-
nom att analysera materialet ur olika syn-
vinklar på ett värdefullt sätt kunna tillföra 
oss ny kunskap om separatismen och i syn-
nerhet om dess ledare. Avhandlingen kan ses 
som en betydelsefull pionjärinsats och kan 
bli vägvisande också för andra forskare.

I samband med prisutdelningen höll de 
båda pristagarna varsitt föredrag som 
återges på s. 55–60 i detta nummer av 
Källan.

STIPENDIER OCH 
FORSKNINGSBIDRAG

Under vintern och våren 2004–2005 har 
sällskapet beviljat följande stipendier och 
forskningsbidrag.

Nämnden för historieforskning

Pol.mag. Jutta Ahlbeck-Rehn 2 500 €, fil.
lic. Hanna Elomaa 5 000 €, fil.mag. Camil-
la Hjelm 2 500 €, pol.mag. Klaus Lindgren 
5 000 € och fil.mag. Linnea Stara 5 000 €. 

Litteraturvetenskapliga nämnden

Fil.mag. Jan Dlask 1 350 €, fil.mag. Disa 
Hägg 8 000 €, psyk.mag. Maria Lival-

Lindström 1 325 €, fil.mag. Katja Sand-
qvist 1 325 € och fil.mag. Julia Tidigs 
9 000 €.

Nämndens pro gradu-pris à 500 € till-
föll fil.mag. Eva Kuhlefelt och fil.mag. 
Julia Tidigs.

Nämnden för samhällsforskning

Pol.dr Kristina Eriksson-Backa 5 000 €, 
pol.mag. Kristin Mattsson 6 000 € och 
pol.mag. Anna Sundback 4 000 €.

Språkvetenskapliga nämnden

Fil.mag. Nina Niemelä 700 €, fil.mag. 
Sara Nordlund 5 000 € och fil.mag. He-
lena Palmén 1 300 €.

Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € 
tillföll fil.mag. Sofia Sevón.

Traditionsvetenskapliga 
nämnden

Fil.mag. Camilla Ingemark Asplund 3 500 
€ och fil.mag. Mikael Sarelin 6 000 €.

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta 
Bergboms fond

Fil.lic. Hanna Elomaa 5 000 €, fil.lic. An-
nette Forsén 7 000 €, docent Nils Erik 
Forsgård 14 000 €, professor René Gothó-
ni 4 000 €, fil.mag. Katja Hellman 10 800 
€, docent Thomas Henrikson 4 000 €, pol.
mag. Pertti Kavén 2 000 €, fil.mag. Ma-
rika Kivinen 4 000 €, fil.lic. Anna-Liisa 
Kuczynski 2 000 €, fil.mag. Sanna Lillbro-
ända-Annala 11 000 €, fil.mag. Kristina 
Linnovaara 10 000 €, fil.mag. Dan Lolax 
2 000 €, fil.dr Joachim Mickwitz 2 000 €, 
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fil.mag. Stefan Nygård 10 000 €, fil.lic. Jes-
sica Parland-von Essen 10 000 €, fil.mag. 
Mona Rautelin 10 000 €, fil.dr Mårten 
Ringbom  2 000 €, fil.mag. Peter Stadius 
6 000 €, fil.mag. Sofie Strandén 12 000 €, 
fil.mag. Elisabeth Stubb 8 000 €, fil.mag. 
Anna Sundelin 8 000 €, fil.mag. Timo Vi-
lén 12 000 €, statsvet.mag. Gia Virkkunen 
5 000 €, professor Holger Weiss 4 000 €, 
fil.mag. Marita von Weissenberg 8 000 €, 
fil.mag. Steve Österlund 4 000 € och fil.
mag. Kjersti Øverland 12 000 €.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers 
donationsfond

Svenska språket: fil.mag. Jonna Ahti 
7 200 €, Föreningen för nordisk filologi 
1 000 €, fil.mag. Sara Nordlund 9 400 €, 
fil.mag. Heidi Nyblom 9 400 €, fil.mag. 
Helena Palmén 13 100 €, fil.mag. Ma-
ria Sarén 10 000 €, fil.mag. Sofia Sevón 
10 000 €, fil.mag. Anders Stendahl 5 000 
€, fil.mag. Saija Tamminen 7 000 € och fil.
mag. Sandra Uitto 10 000 €.

Historia: Arbetsgruppen Torsten Stjern-
berg m.fl. 6 000 €, fil.mag. Kim Björklund 
12 000 €, fil.mag. Malte Gasche 7 000 €, 
fil.mag. Sanna Lillbroända-Annala 14 400 
€, fil.mag. Johannes Nygren 5 000 €, fil.
mag. Aapo Roselius 13 500 €, fil.mag. 
Pekka Sörensen 6 000 € och Åbo Nation 
vid Helsingfors universitet 1 700 €.

Teologi och kyrkohistoria: fil.mag. Re-
becca Karlsson 14 400 €, teol.dr Peter Ny-
näs 14 400 € och teol.mag. Yvonne Terlin-
den 6 000 €.

Miljövård och teknologi: Finlands 
svenska Marthaförbund 2 500 €, fil.mag. 
Rasmus Fältmarsch 3 000 €, Föreningen 
vatten- och luftvård för Östra Nyland 
och Borgå å 15 000 €, fil.mag. Tomas Kull 

4 000 €, Natur och Miljö 10 000 €, fil.mag. 
Linda Nordmyr 1 000 € och Vindkraftför-
eningen 7 500 €.

Bröderna Lars och Ernst Krogius 
forskningsfond

Ekon.mag. Sonja Grönblom-Holmqvist 
7 500 €, pol.mag. Torsten Santavirta 5 000 
€ och pol.mag. Johan Wenelius 7 500 €.

Hjördis och Arvid 
Standertskjölds minnesfond

pol.mag. Jutta Ahlbeck-Rehn 3 000 €, 
Ph.D. Karmela Bélinki 3 000 €, profes-
sor Torsten Edgren 4 000 €, fil.lic. Elisa-
beth Lilius 4 000 €, fil.dr Arne Toftegaard 
Pedersen 4 000 € och teol.mag. Katarina 
Rönneikkö 3 000 €.

Fonden för Strömma gård
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I mitten av sjuttiotalet inleddes ett stort 
arkeologiskt forskningsprojekt på värl-
dens största soptipp, Fresh Kill på Sta-
ten Island i New York. Avsikten var att 
på soptippen med tillämpad arkeolo-
gisk metod söka svar på frågan om det 
var möjligt att s.a.s. ”bakvägen” studera 
mänskligt beteende. Det visade sig att 
detta var möjligt och studierna slog hål 
på en mängd myter om den amerikan-
ska kulturen, bl.a. rörande den mängd 
kött som olika socialgrupper använde 
vid matlagning och hur mycket mat som 
slängs när tillgången är begränsad. Fors-
karna kunde också visa att det miljöfar-
liga avfallet i låginkomstområden hade 
en övervikt av bilvårdskemikalier och 
tillsatser för olja och bensin, då däremot 
medelklassens miljöfarliga avfall innehöll 
proportionellt mera målarfärg och andra 
till heminredning knutna kemikalier. De 
mest förmögna områdena representera-
des av en övervikt på bekämpningsme-
del och annat som anknöt till gräsmatta 
och trädgård. 

Metoden att studera avfall för att lära 
sig något om den moderna människan 
och samhället kallas på engelska för ”gar-
bology”, något som till svenska kanske 
skulle kunna översättas med ”sopologi”. 
Det var dock inte arkeologerna själva 
som ursprungligen kom på idén att stu-
dera sopor på det här sättet. I litteraturen 
hänvisar man till den inspiration man 
fått från en artikel skriven av den säregne 
amerikanske journalisten och yuppien 
A.J. Weberman som publicerades i tid-

Sopor som forskningsobjekt

skriften Esquire 1971. Yuppiejournalisten 
Weberman var en stor älskare av Bob Dy-
lans texter och passionen att verkligen 
förstå djupet i texterna ledde honom in 
på den befängda idén att börja stjäla Bob 
Dylans sopor. Han hittade visserligen 
inget särskilt i soptunnan på MacDou-
gal Street; soptunnan innehöll bl.a några 
smutsiga blöjor, en del gamla tidningar, 
snabbmatsförpackningar från en närlig-
gande restaurang och en köplista där 
ordet ”vanilla” var felstavat, men publi-
ceringen av forskningsresultaten ledde 
honom in på en snabb, men kort karriär. 
Hans ”publikationer” innefattar forsk-
ningsresultat från undersökningar av 
bl.a. Neil Simons, Muhammad Alis och 
Abbi Hoffmans soptunnor. 

Senare på 1970-talet inspirerade We-
bermans forskning andra och t.ex. De-
troit Free Press’ Sunday magazine gick in i 
flera celibriteters soptunnor och offent-
liggjorde resultatet av djupdykningarna. 
Man grävde också i soporna från ett lo-
kalt Hare Krishna-tempel och hittade där 
biljettrester från en drive-in biograf som 
vid tidpunkten visade Horrible House on 
the Hill och The Night God Screamed. Något 
senare stal en kvinnlig journalist från en 
annan tidning soppåsarna utanför Henry 
Kissingers kontor i Washington D.C. Hon 
blev dock fasttagen, men senare släppt 
tillsammans med soppåsarna efter att ha 
blivit förhörd av Secret Service. Som tack 
returnerade hon senare en lista med ar-
betsscheman för de Secret Service-agen-
ter som skulle vakta Kissinger.  
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Sopor kan alltså avslöja mycket om oss 
själva som individer, men de berättar 
också om samhället och den kultur där 
soporna producerats. Det kanske mest 
intressanta är att den uppfattning vi har 
om oss själva och vårt samhälle inte nöd-
vändigtvis stämmer överens med den fy-
siska verklighet som soporna avspeglar. 
Forskarna som var involverade i Fresh 
Kill-projektet avslutar också en av sina 
böcker med konstaterandet att det inte 
finns någon kongruens mellan den men-
tala realiteten och den materiella. 

I min forskning har jag valt att se på 
de regelverk med vilka samhället under 
olika tider reglerat renhållningsverksam-
heten i städerna. Genom att läsa dessa 
regelverk har jag försökt förstå vilka un-
dermedvetna uppfattningar om bl.a. av-
fall som kommer till uttryck i texterna. 
Jag har velat se hur världen och samhäl-
let uppfattats fungera, hur samhället och 
individerna förhållit sig till avfall, vad 
man uppfattat som avfall och i vilken 
kontext avfallet under respektive tidspe-
riod placerats. I mitt fall ledde detta till 
att avfallet främst kontrasterades mot rå-
dande sjukdomsförståelse. Det visade sig 
nämligen att sjukdomsförståelsen haft en 
avgörande betydelse för hur man sett på 
smuts och avfall samt för vad man tagit 
med i regelverken. 

Det är ju så också i dag att en viss un-
dermedvetet accepterad uppfattning om 
verkligheten, om hur världen fungerar, 
ligger bakom varje regelverk (vilket som 
helst). Regelverken avspeglar också en 
samhällelig strategi, de berättar om vad 
det är som skall motas och varför. Re-
gelverken avspeglar den rådande veten-
skapliga uppfattningen om det aktuella 
ämnet, men de kan också inkludera all-
mänt politiska målsättningar – målsätt-
ningar som i t.ex. renhållningsfallet klätts 
i en sanitär kostym. Det speciella med de 

sanitära regelverken – och kanske också 
andra (det har jag inte undersökt) – är 
dock att de målsättningar och den prak-
tik som till synes utgör regelverkets bas 
inte nödvändigtvis kommer till uttryck i 
den praktiska verkligheten. Verkligheten 
styrs av andra faktorer. Hur många av 
oss känner t.ex. till de motiveringar med 
vilka miljövårdsstadgan i den egna kom-
munen antagits?

Av det ovan antydda är det kanske inte 
förvånande att jag i många hänseenden 
ansluter mig till garbologernas uppfatt-
ningar. Det som sägs i regelverken kan 
främst tolkas som ett uttryck för rådande 
världsuppfattning och den dominerande 
professionella elitens liturgi. Verkligheten 
styrs i praktiken av de fysiska realiteterna 
där människorna lever och i synnerhet av 
ekonomin. Jag talar i min avhandling om 
parallella dimensioner. För den enskilde 
avfallsproducenten är det ännu i dag av-
görande hur lång väg det är till sopkärlet, 
hur besvärlig vägen är och vad sophämt-
ningen kostar.  

Henry Nygårds avhandling Bara ett ringa obe-
hag? Avfall och renhållning i de finländska 
städernas profylaktiska strategier 1830–1930 
belönades med Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 
den 16 maj 2005.
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Vad innebär det då rent generellt att 
studera avfall, latriner och gödselhögar? 
Jag tror framför allt att valet av ett dylikt 
perifert ämne avspeglar den förändring 
av inriktningen på historieforskningen 
som särskilt präglat 1900-talets sista de-
cennier. I denna forskning har vardagen 
lyfts fram: det självklara som formar livet 
och som till synes inte behöver förklaras. 
I denna öppning har forskningen skapat 
grunden för en ny förståelse av både det 
förgångna och det samtida. För histori-
kern är dock fortfarande det fysiska av-
fall som samhället och enskilda individer 
producerar i sig relativt ointressanta. Det 
intressanta är hur vi förhåller oss till detta 
och vad vårt förhållningssätt berättar om 

oss själva och om den kultur vi lever i. 
Betydelsefullt för forskaren är medveten-
heten om att människans uppfattning om 
saker och ting påverkar hennes handlan-
de – oberoende av om hon själv är med-
veten om detta eller inte.

Huvudtiteln på min avhandling Bara ett 
ringa obehag är försett med ett frågeteck-
en.  Samtidigt som jag vill framföra mitt 
ödmjuka tack för den ynnest som visats 
mig och resultatet av mitt arbete vill jag 
räta ut nämnda frågetecken och tillkän-
nage att meddelandet om att jag tilldelats 
statsrådet Mauritz Hallbergs pris inte för-
orsakat mig det minsta obehag.

Henry Nygård
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Det är med stor tacksamhet som jag står 
här inför er i kväll som mottagare av 
Statsrådet Mauritz Hallbergs pris. Den 
forskning som har ledsagat mig fram till 
detta tillfälle har varit en process som har 
ställt mig inför starka kontraster: 1700-
talsseparatisternas djupa religiösa tro 
och deras avståndstagande från kyrka 
och samhälle, prästernas fromma förma-
ningar och deras stränga motåtgärder 
mot separatisterna, de separatistiska 
gruppernas avsikt att vara gemenskaper 
för sanna troende i motsats till den at-
mosfär av intolerans och inre stridighe-
ter som tidvis karakteriserade samvaron. 
Dessa är några exempel på de slående 
kontrasterna. 

Den separatistiska pietistiska rörelsen 
i 1700-talets Österbotten hade sina rötter 
i individualismens genombrott som låg 
vid roten till den moderniseringsprocess 
som i sin tur ledde till de humanistiska 
vetenskapernas utveckling. Det var en 
tid då mycket av det som vi betraktar 
som självklara komponenter av vårt mo-
derna samhälle med dess uppfattningar 
om politik, filosofi och religion ännu inte 
hade tagit form. Många idéer befann sig 
i utveckling och konkurrerade med var-
andra. Jag vill nu inbjuda er att i egen-
skap av de humanistiska vetenskapernas 
idkare och gynnare begrunda några iakt-

Separatistiska pietister på 
1700-talet

– moderna och samtidigt reaktionära

tagelser angående den österbottniska se-
paratismen och samtidigt reflektera över 
hur dessa iakttagelser kan tillämpas på 
vår egen tid.

I min avhandling studerade jag den 
österbottniska separatismen utgående 
från fyra perspektiv, nämligen makt, apo-
kalyptik, mental ohälsa och socioekono-
misk struktur.

Makt

Hur kunde separatisterna hantera en si-
tuation där de konfronterades med myn-
digheternas överväldigande maktresur-
ser? I och med att de hade avskilt sig från 
församlingsgemenskapen hade separa-
tisterna råkat i konflikt med kyrkolagen. 
Den allvarligaste påföljden kunde bli 
landsförvisning. Detta straff verkställdes 
i några fall, för första gången då bröderna 
Erik och Jakob Eriksson tillsammans med 
tiotals anhängare landsförvisades år 1734 
p.g.a. sina separatistiska religiösa åsikter. 
För många separatister blev det en lång-
dragen kamp i vilken de utnyttjade varie-
rande maktstrategier för att klara sig in-
för världsliga och kyrkliga myndigheter i 
rättskipningens olika stadier. Vid behov 
kunde man kompromissa för att inte bli 
fälld i hovrätten samtidigt som man hem-
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André Swanström tilldelades Statsrådet Mauritz 
Hallbergs pris för sin avhandling Separatistle-
dare i 1700-talets Österbotten.

ma i Österbotten kunde bedriva en hätsk 
polemik mot prästerna. Separatisterna 
porträtterade prästerna som förvärldsli-
gade, giriga och maktlystna. I kyrkokriti-
ken och kravet på religionsfrihet låg frö-
na till en modernisering av det religiösa 
livet. Individens rättigheter ställdes i för-
grunden och det var den enskilda indi-
videns trosavgörande som var viktigare 
än den kollektiva religionsutövningen. 
Dock överskuggades kampen för religi-
onsfrihet tidvis av det hårda maktbruket 
inom den separatistiska rörelsens egna 
led. Den moderna tidens ande följdes av 
mörka skuggor från det förgångna.

 
Apokalyptik

Till dessa skuggor hörde även de vidlyf-
tiga apokalyptiska tolkningarna. Då för-
hållandet mellan separatisterna och myn-
digheterna var ansträngt till det yttersta 
kom apokalyptiska föreställningar om de 
yttersta tiderna att spela en viktig roll för 
separatisterna. Apokalyptiken utgjorde 
den ideologiska bas med vars hjälp se-
paratisterna orienterade sig i en psykiskt 
påfrestande situation. De kunde finna 
förklaringar till sin situation och finna 
tröst i en situation som annars kunde ha 
tett sig outhärdlig.

Mental ohälsa

De vidlyftiga apokalyptiska utläggning-
arna i kombination med separatismens 
extatiska form gav rörelsen en speciell 
prägel. Helheten kunde te sig chocke-
rande ur samtida betraktares synvinkel. 
Myndigheterna ville komma på det kla-
ra med rörelsens ursprung och grep till 
medicinska förklaringar. Separatisternas 
omstörtande verksamhet måste enligt 

myndigheterna ha haft sitt ursprung i 
psykiska problem och sinnesförvirring. 
I en del fall användes argumenten om 
mentala problem uppenbarligen som 
svepskäl för att få en separatist inspärrad 
på hospital trots att det inte rörde sig om 
några psykiska problem. Det gällde bara 
att få nonkonformisten under kontroll så 
att samhällets jämvikt inte skulle rubbas.

Socioekonomisk struktur

Många av separatisterna var stånds-
personer och 1700-talets separatistiska 
rörelse var ingen egentlig folkväckelse. 
Dock fanns det ett betydande inslag av 
bönder med i rörelsen och det visade sig 
att bönderna var de ståndaktigaste se-
paratisterna. Rörelsen fick sin början på 
1730-talet och då den sedan började falla 
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sönder på 1750- och 1760-talen var det 
bönderna som stannade kvar. Detta är i 
linje med Heikki Ylikangas studie av den 
senare pietismen på 1800-talet. Nya sam-
hällsklasser var på frammarsch och deras 
styrka manifesterades först på det religi-
ösa planet, senare även på det politiska. 
Man sökte efter nya former att uttrycka 
sin identitet.

Sammanfattningsvis kan man säga att 
det moderna i separatismen ständigt följ-
des av en reaktionär och fanatisk skugg-
sida. Separatisterna förespråkade en ökad 
tolerans i religiösa frågor. Denna tolerans 
förverkligades dock inte alltid inom se-
paratisterna egna kretsar. Man krävde 
frihet att utöva sin religion enligt eget 
gottfinnande, men inom de slutna sepa-
ratistgemenskaperna kunde friheten vara 
totalt frånvarande. Bilden av separatis-
men är komplex: det var både en modern 
och ärkekonservativ rörelse, en samtidigt 
liberal och fanatisk rörelse. Anklagelser 
om häxeri och trollkonster kunde fram-
slungas mellan gruppens medlemmar, 

uteslutning ur gemenskapen hotade olik-
tänkare och makten var koncentrerad i 
händerna på ett utvalt fåtal. Det kunde 
t.o.m. hända att gästande radikalpietister 
med avvikande teologiska åsikter kunde 
bli meddelade att de inte fick äta tillsam-
mans med värdfolket. De fick inta sin 
måltid någon annanstans. 

Jag förflyttar mig nu tillbaka från det 
förgångnas trollbindande kontraster till 
denna kväll och detta festliga tillfälle. 
Denna kväll har naturligtvis gestaltats 
på ett mycket angenämare sätt än sepa-
ratisternas måltider som kunde vara skå-
deplatser för intensiva teologiska, filoso-
fiska och religiösa konflikter. I kväll är det 
en festsupé i de humanistiska och teolo-
giska vetenskapernas tecken som förenar 
oss. Jag vill följaktligen rikta ett varmt 
tack till Svenska litteratursällskapet i Fin-
land och höja en skål för den toleranta 
teologin och den fria vetenskapen!

André Swanström
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Personliga hågkomster från vinter- och 
fortsättningskriget, tjänstemannaliv på 
finländska bruksorter, adelns kontakter 
till Frankrike under 1700-talet, nyländska 
folklivsskildringar, en modernistisk ro-
man och Topelius krönika om 1860- och 
70-talens Finland – detta är vad Svenska 
litteratursällskapet har tillfört vårens 
bokflora. 

Krigsminnen och bruksliv

Boknyheter våren 2005

och om hurdant arbetet på ett krigssjuk-
hus var. Många beskriver vad livsme-
delsbristen och -ransoneringen innebar för 
det vardagliga livet och hur man trots de 
svåra omständigheterna försökte leva ett 
normalt liv. Och självfallet finns här också 
gripande berättelser om hur det var att få 
budet om att en nära anhörig hade stupat. 
Berättelserna om livet vid fronten talar om 
kamratskap, oändlig och oviss väntan och 
fasansfulla upplevelser.

Andra världskriget väcker, som vi sett i 
medierna denna vår, fortfarande starka 
känslor. Samma sak erfar man i boken 
Minnen från krigstiden, där Ingalill Ihrcke-
Åberg samlat personliga hågkomster av 24 
personer som skickade in bidrag till Folk-
kultursarkivets insamlig om krigsminnen 
2001. I de självbiografiska skildringarna 
får vi läsa om hur barnen upplevde kriget, 
om hur det var att skickas som krigsbarn 
till Sverige eller om att som arbetspliktig 
ungdom skickas till främmande miljöer 

Personliga hågkomster av ett annat slag 
får vi läsa om i Bruksliv. Från Warkaus 
till Högfors 1919–1968. Carl Johan Ce-
dercreutz (1915–2001) berättar här om 
livet bland tjänstemännen på finländska 
bruksorter under nästan fem decennier. 
Han vistades största delen av sitt liv i 
bruksmiljö – som fyraåring flyttade han 
med sin familj till Warkaus bruk, 1968 
lämnade han Högfors Bruk som dess 
chef. Sina minnen skrev han ner efter 
pensioneringen. Läsaren får en unik in-
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blick i hur vardagslivet gestaltade sig för 
tjänstemannakåren vid bruken. Boende- 
och arbetsmiljöer beskrivs, likaså buti-
ker, trafik och service och inte minst det 
aktiva sällskaps- och föreningslivet med 
middagar, egna orkestrar och klubbar. 

   

Banbrytande roman

kommentar samt ett appendix med par-
tier som Parland själv hade strukit och 
ändringar han hade gjort i manuskriptet.

Småfolket i skönlitteraturen

Henry Parlands roman Sönder (om fram-
kallning av Veloxpapper) ger en levande 
tidsbild av Helsingfors på 1920-talet. Ro-
manen är ett centralt verk inom den fin-
landssvenska modernismen, men förfat-
taren hann inte själv fullborda den innan 
han dog vid bara 22 års ålder 1930; den 
sista putsningen av manuskriptet åter-
stod. Sönder har tidigare givits ut i tre 
olika postuma versioner (1932, 1966 och 
1987), och då i samtliga fall redigerats och 
ändrats av sina utgivare. Per Stam har 
här rekonstruerat texten från originalma-
nuskriptet och återger texten med Henry 
Parlands eget språk, med finlandssvens-
ka ord och uttryck, talspråk, slang, men 
också med tyska lån och en avancerad 
meningsbyggnad. I volymen ingår för-
ord, ordförklaringar och en textkritisk 

Traditionellt har perioden mellan Rune-
bergs död och den finlandssvenska mo-
dernismens födelse ansetts vara rätt tom 
på litterärt innehåll. Roger Holmström 
visar i sin nya bok Att ge röst att det inga-
lunda är så, att det tvärtom finns en stark 
litteratur som dolt sig under epitetet 
bygdeskildringar. Holmström presente-
rar sex nyländska folklivsskildrande för-
fattare från tiden kring sekelskiftet 1900: 
Ina Lange, Anders Allardt, Oscar Behm, 
Josefina Bengts, Henrik Hildén och Sig-
rid Backman. Holmström redogör för hur 
författarna behandlats av forskare genom 
tiderna och presenterar dem i ett nytt per-
spektiv med fokus på omvärld och iden-
titet, hur förhållandet mellan samhälls-
klasserna och mellan språken beskrivs 
och framför allt hur miljöerna gestaltas. 
Olika allmogetyper som Weitikka, Ödas 
Stina och Vik-Johannes gestaltar konflik-
ter knutna till rikedom och fattigdom, 
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manligt och kvinnligt, ”vi” och ”dom” i 
ett bysamhälle som hotas av växande so-
ciala spänningar. Holmström visar på de 
sex författarnas ambition ”att ge röst” åt 
människor och miljöer i marginalen. 

Adeln och Frankrike

Krönika om 1860–70-talets 
Finland 
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Den svenska adelns kontakter till Frank-
rike under 1700-talet beskrivs och ana-
lyseras ingående i Charlotta Wolffs bok 
Vänskap och makt. Den svenska politiska eli-
ten och upplysningstidens Frankrike. Under 
1700-talets senare del upprätthöll hattpar-
tiet och det svenska hovet livliga förbin-
delser med Frankrike. Hit reste unga aris-
tokrater på bildningsresa, offi cerare tog 
tjänst i franska regementen och de diplo-
matiska sändebuden knöt kontakter till 
det frans ka hovet. Kulturella kosmopoli-
ter som Carl Gustaf Tessin, Carl Fredrik 
Scheffer och Gustav Philip Creutz deltog 
i det parisiska salongslivet och mötte där 
författare och upplysningsfi losofer. I bo-
ken granskas hur eliten utnyttjade de po-
litiska förbindelserna, vilka intellektuella 
kontakter man hade i Frankrike och vilka 
tankar om fädernesland och lojalitet som 
mötet med den franska kulturen väckte.

Zacharias Topelius levde med pennan i 
hand. Bland mängden av hittills opubli-
cerade manuskript fi nns dagböcker och 
olika journaler, krönikor och anteckning-
ar, där han skriver om händelser inom 
familjen, i Finland och i världen. Finlands 
krönika hör till de av Topelius skrifter som 
aldrig tidigare utkommit i tryck. Här skri-
ver författaren, professorn och den vakne 
observatören Topelius om aktualiteterna 
i det dåtida Helsingfors. Han kommen-
terar allt från stora politiska skeenden, 
kejsarbesök och kulturella evenemang 
till intriger och skvaller. Helheten ger ett 
brett kulturhistoriskt panorama över det 
liberala genombrottets Finland och Alex-
ander II:s tid, framstegens och nations-
byggandets period. Krönikan är en yp-
perlig berättande förstahandskälla från 
detta skede i Finlands historia och i den 
tar Topelius också upp många teman som 
återkommer i hans övriga författarskap. 
Krönika är utgiven av Rainer Knapas un-
der medverkan av Nora Ervalahti.
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Runebergs värld herdelivet. Pertti Lassila presenterar ly-
rikern J.J. Nervander, vars tvåhundraårs-
jubileum firas i år. Marja-Terttu Knapas 
skriver om minnesmärket över furst Dol-
goruki vid Virta bro och Krister Nordberg 
redogör för en polemik på 1830-talet om 
kriget 1808−1809. Sune Jungar behand-
lar ryska och finländska reaktioner på 
den svensk-norska unionsupplösningen 
1905. Barndomsminnen från Åbo i slutet 
av 1800-talet skildras av Lilly von Wendt. 
Fred Karlssons föredrag vid litteratursäll-
skapets årsfest om språkklimatet i värl-
den och i Svenskfinland inleder årsboken 
som avslutas med ett sammandrag av SLS 
årsberättelse för 2004. 

Bokpris

Litteratursällskapets böcker har detta år 
fått en del utmärkelser i olika tävlingar. 
Kommittén för Finlands bokkonst belö-
nade tre böcker med hedersomnämnan-
den i tävlingen om årets vackraste böcker 
2004: JLR. Johan Ludvig Runeberg i urval, 
med grafisk utformning av Antti Pokela, 
Italia la bella. Arkitekterna Hilding och Eva 
Ekelunds resedagbok 1921–1922, utgiven av 
Kim Björklund och formgiven av Jenni 
Reuter, och Rainer Knapas bok Idyll och 
hjältemod. J.L. Runeberg i bokkonsten, med 
grafisk utformning av Peter Sandberg.

I tävlingen Bästa trädgårdsboken 2005, 
som arrangerades i samband med träd-
gårdsmässan i Helsingfors mässcentrum 
i april, fick boken Fagervik. Trädgårdskonst 
i bruksmiljö ett hedersomnämnande. Bo-
ken är skriven av Irma Lounatvuori, 
Ranja Hautamäki, Jouni Kuurne och Pent-
ti Alanko, och den har även utkommit 
på finska med Finska litteratursällskapet 
som förlag.

Runebergs religiösa, estetiska och kon-
kreta värld beskrivs i Johan Wredes bok 
Världen enligt Runeberg under rubriker 
som ”Saarijärvi – naturens röst”, ”Kär-
leken och sedligheten”, ”Världsbilder 
och tro” och ”Den finska fattigdomens 
betydelse”. Boken sträcker sig från barn-
domen i Jakobstad, över de akademiska 
miljöerna i Åbo och Helsingfors till den 
uppburne nationalskaldens Borgå. Boken 
återskapar den levande och kännande 
människan och diktaren, som har gömts 
under stereotypa föreställningar och ut-
nyttjats för ideologiska ändamål.  

I utgåvan Samlade Skrifter av Johan 
Ludvig Runeberg utkom två delar vid 
årsskiftet. De är del XV, Kommentar till 
Dramatik, av Lars Huldén, och del XIX, 
Varia, utgiven av Pia Forssell. 

HLS 80

Årets nummer av Historiska och littera-
turhistoriska studier innehåller en artikel 
av Henrik Knif om 1700-talets schäferier 
och eleganta kungliga iscensättningar av 
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Höstens böcker

Jean Sibelius personliga och färgstarka 
dagbok från åren 1909–44 publiceras i 
höst för första gången. Dagboken, som 
hittills har varit tillgänglig endast för ett 
fåtal forskare, ger ny värdefull kunskap 
om Sibelius som människa, hans arbets-
sätt, bekantskapskrets och vardagsbe-
kymmer. Sibelius dagbok utges av pro-
fessor Fabian Dahlström, som också står 
för den detaljrika kommentardelen.

Grekland före massturismens tid be-
skrivs i antologin Det svunna Grekland, 
redigerad av Björn Forsén och Erkki Si-
ronen. Bokens 16 artiklar återger bilden 
av Grekland från mitten av 1800-talet till 
mitten av 1900-talet, sådan den tecknar 
sig i finländska resenärers brev, dagböck-
er och reseberättelser.

Forskningsprogrammet Svenskt i Fin-
land – finskt i Sverige har under tre års 
tid sysselsatt sammanlagt ett hundratal 

forskare på vardera sidan av Bottenvi-
ken. Den första av de fyra volymer som 
sammanfattar resultaten av programmet 
utkommer i höst. I denna första del, Män-
niskor, samhällen och idéer i Sverige och Fin-
land från 1500-tal till 1900-tal, redigerad 
av Christer Kuvaja och Gabriel Bladh, 
behandlas bl.a. den skogsfinska kolonisa-
tionen i Sverige på 1500- och 1600-talen, 
migrationen från och till Finland före och 
efter 1809 och språkbyten bland stånds-
personer i storfurstendömet.

Under hösten utkommer också de två 
sista delarna av Samlade skrifter av J.L. 
Runeberg. Det är fråga om del XVII:2, 
Kommentar till uppsatser och avhandlingar 
på svenska. Journalistik, av Pia Forssell och 
del XX, Kommentar till Varia, av ett fler-
tal skribenter. Därmed slutförs detta ut-
givningsprojekt, som litteratursällskapet 
och Svenska Vitterhetssamfundet inledde 
i början av 1930-talet.

Nina Edgren-Henrichson



66

Ingalill Ihrcke-Åberg (red.)
Minnen från krigstiden
232 s., hft., ill.
Bokhandelspris ca 30 €
ISBN 951-583-115-6

Roger Holmström
Att ge röst
Omvärld och identitet i några 
nyländska folklivsberättelser
200 s., hft., ill.
Bokhandelspris ca 26 €
ISBN 951-583-121-0

Bruksliv
Från Warkaus till Högfors 
1929–1968
Minnen av C.J. Cedercreutz
183 s., hft., ill.
Bokhandelspris ca 30 €
ISBN 951-583-116-4

Charlotta Wolff 
Vänskap och makt
Den svenska politiska eliten och 
upplysningstidens Frankrike
450 s., inb., ill.
Bokhandelspris ca 38 €
ISBN 951-583-119-9
I samarbete med Atlantis

Henry Parland
Sönder
Utg. Per Stam
201 s., inb.
Bokhandelspris ca 28 €
ISBN 951-583-120-2
I samarbete med Atlantis

Zacharias Topelius
Finlands krönika 1860–1878
Utg. Rainer Knapas
423 s., inb., ill.
Bokhandelspris ca 36 €
ISBN 951-583-101-6 
I samarbete med Atlantis

Pia Forssell & John 
Strömberg (red.)
Historiska och 
litteraturhistoriska studier 80
ca 300 s., hft., ill. (utkommer i 
juli/augusti)
Bokhandelspris ca 26 €
ISBN 951-583-124-5 

Johan Wrede
Världen enligt Runeberg
ca 400 s., inb., ill. (utkommer i 
augusti)
Bokhandelspris ca 40 €
ISBN 951-583-118-0 
I samarbete med Atlantis

Jean Sibelius dagbok 
1909–1944
Utg. Fabian Dahlström
ca 400 s., inb. ill. (utkommer i 
december)
ISBN 951-583-125-3

Christer Kuvaja & Gabriel 
Bladh (red.)
Människor, samhällen och 
idéer i Sverige och Finland 
från 1500-tal till 1900-tal
Svenskt i Finland – finskt i 
Sverige, volym I
ca 350 s., hft., ill. (utkommer i 
november)
ISBN 951-583-126-1

Björn Forsén & Erkki 
Sironen (red.)
Det svunna Grekland
ca 300 s., hft., ill. (utkommer i 
oktober)
ISBN 951-583-127-X

Del XVII:2
Kommentar till Uppsatser 
och avhandlingar på svenska. 
Journalistik
av Pia Forssell
ca 300 s., hft. (utkommer i oktober)

ISBN 951-583-123-7

Samlade skrifter av J.L. Runeberg 

Del XV
Kommentar till Dramatik
av Lars Huldén
395 s., hft.
Bokhandelspris ca 36 €
ISBN 951-583-113-X

Del XIX (Supplementband)
Varia
Utg. Pia Forssell
167 s., hft.
Bokhandelspris ca 24 €
ISBN 951-583-114-8 

Del XX (Supplementband)
Kommentar till Varia
red. Pia Forssell & Carola 
Herberts
ca 150 s., hft. (utkommer i 
november)
ISBN 951-583-122-9
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”En dag försvinner, Ett år förflyter, Det ena 
minnet, Det andra jagar”. Med dessa ord, 
här plockade ur sitt kända sammanhang, 
hälsar jag er välkomna till Svenska littera-
tursällskapets i Finland 120:de årshögtid. 
Jag ville för ett ögonblick med de valda 
skaldeorden återkalla i minnet det jubi-
leumsår som vi nu lagt bakom oss. Med 
stor tillfredsställelse, men givetvis också 
med stor lättnad, ser Sällskapet tillbaka 
på det händelserika året. Mycket satsades, 
mycket gjordes, mycket fick vi tillbaka i 
upplevd meningsfullhet och i uppskat-
tad respons. Utan ängslan över att fullt 
ut hylla och hedra nationalskalden, men 
också utan ängslan över att våga ifråga-
sätta, problematisera och utvinna nya 
perspektiv på den kämpande människan 
och diktaren, begick Sällskapet jubileet. 
Vi vill tro att vi gjort nationalskalden och 
vår skyddspatron rättvisa och banat väg 
för ny kunskap, en fördjupad förståelse 
och ett förnyat intresse för Johan Ludvig 
Runeberg, eller vågar jag väl med hänvis-
ning till hans vardagliga österbottniska 
uppväxt, också säga, för allas vår Janne. 

Då vi härefter i våra stadgar läser att 
Svenska litteratursällskapet i Finland 
är ”instiftat till åminnelse av Joh. Ludv. 
Runeberg” tror jag att vi nu på ett bättre 
och mer påtagligt sätt förstår vad Säll-

* Ordförandens hälsningstal vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 
2005 i Helsingfors universitets solennitetssal.

Att värna sitt språk och 
dess fästen*

skapets grundare såg och ville befästa, 
hållbart som grund också för vår tids 
tolkning och praktik. Med stor iver och 
outtröttligt arbete förde de anställda och 
förtroendevalda inom Sällskapet, men 
även bärande gestalter i dess närhet, ju-
bileumsåret i säker hamn. Alla har i dag 
anledning att med tillfredsställelse och 
med stoltheten inte långt borta, blicka 
tillbaka på och erfara hur ”det ena minnet, 
det andra jagar”. Ni är alla länkar i den 
kulturvärnande kedja som i sekler fogats 
samman av idealitet och träget arbete och 
som i dag, tillsammans med andra goda 
krafter inom nationen, bär vårt folk och 
vårt land med gårdagens arv och dagens 
möda, mot morgondagen 

   
*

Det känns nu tryggt och sporrande att i 
hägnet av det gemensamma fosterlan-
dets skald gå att, utifrån Sällskaptes syf-
ten att värna svenskt språk och svensk 
kultur i landet, möta dagens frågor. Hur 
berättigat och nödvändigt det än är att 
med kraft och självklar rätt och skyldig-
het hemmavid arbeta för det svenska i 
Finland, är den geografiska utblicken, 
det internationella perspektivet, också 
en tvingande nödvändighet. Alla språk 



68

och deras underliggande kulturer är vis-
serligen specifika, men det jämförande 
perspektivet är nödvändigt för att man 
tillräckligt insiktsfullt och infallsrikt skall 
kunna bedöma och förhålla sig till den 
egna verkligheten. Professor Fred Karls-
sons festföredrag ”Språkklimatet i världen 
– och i Svenskfinland” kommer att belysa 
och orientera oss i centrala aspekter av 
denna intressanta problematik. Professor 
Karlsson har gjort sig känd som en språk-
vetare med vid utblick och därtill med 
ett fruktbart vetenskaps- och lärdoms-
historiskt perspektiv på sitt lingvistiska 
forskningsintresse. Jag hälsar professor 
Karlsson välkommen som årets festföre-

dragshållare. Vi ser med stor förväntan 
fram emot föredraget.

*

Man kan säga att Svenska litteratursäll-
skapet genom sina arkiv, sin forskning 
och sin publikationsverksamhet långsik-
tigt arbetar på befästandet av svenskhe-
tens kulturella infrastruktur i vårt land. 
Men, trots att det dagliga operativa arbe-
tet med att bevaka och stötta de svenska 
kulturintressena inte hör till våra primära 
syften, är givetvis den aktuella diskussio-
nen kring svenskheten av stort intresse. 
Under senare tid har ett flertal värdefulla 
inlägg gjorts på området. Jag tänker på 
Pär Stenbäcks Vision och verklighet, på 
Marika Tandefelts och Svenska språk-
nämndens Tänk om ..., jag tänker på Nils 
Torvalds inlägg i diskussionen och varför 
inte under de senaste veckorna på inlägg 
av Mark Levengood och Matti Vuorio.

Ett drag i denna diskussion har varit 
att starkt uppmärksamma språket, men 
samtidigt förhålla sig försiktigt, eller av-
visande till att också inbegripa identitets-
begreppet i diskussionen om svenskans 
framtid. Att koncentrera sig på språket är 
entydigt och klart, om också icke bekym-
mersfritt, medan talet om en samlande 
finlandssvensk identitet ses som starkt 
problematiskt, då många människor är 
bärare av flere identitetselement och nå-
gon gemensam tillhörighet är svår att 
identifiera. 

Också en mycket översiktlig genom-
gång av identitetsproblematiken ger vid 
handen att området är komplext och 
snärjigt, vilket också forskare på området 
gärna tillstår. Att man därför vill und-
vika den är förståeligt, speciellt i hand-
lingsprogrammet Tänk om ..., som ju skall 
utgöra utgångspunkt för klara, konkreta 
åtgärder. Men å andra sidan, om iden-

Dipl.ing. Henrik Höijer (1893–1984). Genom sin 
stora donation, den största inom SLS, är Henrik 
Höijer en betydelsefull representant för de många 
donatorer som omvandlat ett framgångsrikt livs-
verk till generositet och omtanke om det svenska i 
Finland. Foto SLSA 870.
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titetsfrågan är av vitalt intresse för hela 
svenskhetsfrågan inbegripet språket, 
vilket även har hävdats, är det inte oin-
tressant att försöka begrunda även den 
i sammanhanget. Låt mig därför i dessa 
hälsningsord drista mig till att framföra 
några tankar kring temat språk – identi-
tet.

*
   
Man brukar tala om individuell och soci-
al, eller kollektiv, identitet. Inom den so-
ciala identiteten finns därtill en etnisk och 
en kulturell variant. Det kännetecknande 
för alla identitetsfält är jagets eller grup-
pens förhållande till ett annat jag eller till 
andra grupper. Denna relation är till sin 
natur kontrastiv. Jag eller min grupp bär 
på något eget, något gemensamt, på en 
tillhörighet, som andra inte har. Den all-
männa sociala identiteten eller självbilden 
formas av yrke, socialklass, region men 
också exempelvis av politiska och reli-
giösa preferenser. Därtill kommer etniska 
och kulturella identitetselement som bl.a. 
i språket och i konstens olika uttrycksfor-
mer finner det som är specifikt och åtskil-
jande, men kanske också det som förenar. 
Särskilt inom den kulturella identiteten 
i Finland brukar man självfallet betona 
vissa särdrag mellan finskt och svenskt, 
men också framhålla det gemensamma 
som under sekler vuxit fram. 

Förutom att identiteten till sin natur är 
kontrastiv är den också relativ, alltså be-
roende av ett flertal variabler i individers 
och gruppers existentiella tillvaro, och 
därmed föränderlig. Men, samtidigt bär 
olika identiteter starka drag av varaktig-
het och kontinuitet. Spänningen mellan 
förändring och kontinuitet kan ofta be-
skrivas i processer av anpassning, integre-
ring och assimilation mellan olika grup-
per, ofta så att en större grupp attraherar 

eller påverkar en mindre, men också så 
att en mindre grupp befäster och konso-
liderar sin position och inre samhörighet. 
Inom den etniska identiteten tillskrivs 
språket, modersmålet, en avgörande po-
sition. Språket har en existentiell betydel-
se för barnet och den växande människan 
genom att omvärlden blir tillgänglig, be-
nämns och förstås genom språket. Språ-
ket har också en avgörande betydelse i so-
cialisationsprocessen. Med språkets hjälp 
fostras man in i en social gemenskap där 
exempelvis redan namngivningen blir en 
etnisk markör eftersom den ofta binder 
samman barnet med familjen och släkten. 
Därtill innehåller och förmedlar språket 
ett förråd av kulturella koder, exempelvis 
underliggande värderingar, normer, rol-
ler och stereotypier som envetet följer och 
formar människan genom livet. Som en 
fjärde punkt brukar man ännu anföra att 
språket, modersmålet, är ”bärare av den 
etniska gruppens mytologiska föreställ-
ningar om sitt ursprung”. Vidare under-
stryks att ”språket är det medium genom 
vilket det heliga känns”.

*

Redan denna kortfattade konturteckning 
kring identitetsbegreppet bekräftar det 
som jag inledningsvis noterade, dvs. att 
vi rör oss på ett komplext fält och att språ-
ket utgör en stark identitetsmarkör. Men 
fältet visar också på en mångfald av fak-
torer, eller snarare vitaliserande krafter, 
som visserligen bärs av språket men som 
samtidigt utgör innehållslig substans 
för det språkliga uttrycket.  Man kunde 
kanske tala om en sammanhangsbeja-
kande ansats, som ger uppmärksamhet 
och acceptans, givetvis åt mer entydiga, 
men också åt varierande och komplexa 
identitetsmönster. Det är berikande, fö-
reställer jag mig, att kunna ta del av den 
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verklighet som gestaltas på svenska men 
också på andra språkliga och kulturella 
sätt, men där svenska språket, och kanske 
även ett vidare intresse för det svenska i 
Finland, klart kommer till uttryck. Att 
utbyta tankar kring olika identiteter eller 
identitetsmönster skall då snarare klar-
lägga och stärka än förvirra och försvaga, 
snarare inbjuda till nyfiket samtal än till 
att ängsligt och i övermod utestänga. 
En sådan hållning kan också leda till en 
mångsidigare och kanske mer realistisk 
uppfattning om villkoren för det svenska 
språkets och den svenska kulturens fort-
satta utveckling i vårt land.

Jag har översiktligt försökt lyfta in den 
komplexa identitetsfrågan i samband 
med värnandet av svenskt språk och 

svensk kultur i Finland. En sådan komp-
letterande ansats skulle således icke 
innebära att man avkrävs en enhetlig och 
starkt normerande finlandssvensk identi-
tet, utan ett bejakande av människornas 
personliga val och sökande och av den 
verklighetens mångfald som i dag omger 
oss alla. I den öppenheten och tilliten fro-
das, vill jag tro, värdet av det egna, men 
också intresset och förståelsen för det an-
dra.

*

Vi högtidlighåller i år minnet av Albert 
Einsteins epokgörande upptäckter från 
1905 och 1915. Men även den ett år yngre 
Oswald Spengler, också han ursprungli-

Oswald Spenglers imponerande arbete Der Untergang des Abendlandes är nödvändig läsning för den 
”som eftersträvar ett djupare perspektiv på vår egen tid och på meningen med vår vandring”. Här omslaget 
till en svensk översättning av Martin Tegen från 1996, utgiven på Atlantis. Foto Lennart Rolf.



71

gen naturvetare, är värd vår uppmärk-
samhet för att hjälpa oss att upprätthålla 
vår andligt-intellektuella balans mellan 
natur och kultur. Spenglers arbete Der 
Untergang des Abendlandes från 1918 har 
sina föregångare och även efterföljare, 
men är i sin imponerande överblick och 
syntesambition ett av de främsta. ”… en 
av de märkligaste böckerna från detta år-
hundrade,” skrev G.H. von Wright i Nya 
Argus 1951 och fortsatte, ”en av de få som 
ingen kan gå förbi som eftersträvar ett 
djupare perspektiv på vår egen tid och på 
meningen med vår vandring.” Spengler 
karaktäriserar den andliga belägenheten 
i vinterns tid, de tusenåriga kulturernas 
slutskede, i vårt fall västerlandet vid 
1800-talets slut, bl.a. såhär: ”Materialis-
tisk världsåskådning: Kult av vetenska-
pen, nyttan, lyckan” eller ”Det abstarkta 
tänkandets nedsjukande till fackveten-
skap och katederfilosofi. Kompendielit-
teratur.”

Svenska litteratursällskapet utgör för-
visso en ringa, om också strävsam aktör i 
ett dylikt universellt sammanhang. Men, 
i vårt långsiktiga arbete på den svenska 
kulturens infrastruktur i Finland har vi 
våra arkiv med ett närapå outtömligt 
förråd av mänskligt liv i varierande kul-
turella och sociala kontexter. Vi har den 
litteratur som vi bearbetar och förläg-
ger, må sedan författarna heta Runeberg, 
Edelfelt, Sibelius eller Södergran, alla 
tankens, känslans och det konstnärliga 
uttryckets mästare i nationen. Vi får årli-

gen i prissammanhang möta och beröras 
av den samlade svenska skön- och fack-
litteraturen. Vi har ett över hundraårigt 
imponerande förråd av donationshand-
lingar, där det bakom en stram juridisk 
text öppnar sig en mångfald av målmed-
vetet, krävande och slitsamt arbete, om-
vandlat till generositet och omtanke om 
det svenska Finland, en generositet som 
i dag utgör grunden för Sällskapets och 
för dess största fond, Svenska kulturfon-
dens verksamhet. Jag försöker som ni 
märker, med exempel ur Litteratursäll-
skapets verksamhet, tappert tillbakavisa 
Spenglers tes om vår tid som entydigt 
materialistisk, och med en servil kult av 
vetenskapen som det mänskliga livets 
uttömmande sanningsbarometer. Som 
ett vetenskapligt samfund står Sällska-
pet givetvis i vetenskapens tjänst. Men 
vetenskapen måste vara det mänskliga 
livets väktare, öppen, lyhörd och ödmjuk 
inför livets andliga flöden och materiella 
villkor, och icke föremål för en kult som 
med tiden tenderar att få dogmatismens 
och förstelningens kännetecken. 

Försöker jag så konkludera mina häls-
ningsord kring relationen språk och iden-
titet men också inbegripa en utblick mot 
spenglersk tankevärld kunde en devis i 
Svenska litteratursällskapets strävanden 
lyda: Att under vår universella vandring, 
med intresse och respekt för det andra, värna 
vårt språk och dess fästen!  

Håkan Andersson
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SAGAN I URTID OCH SAMTID

Föreläsningsserie hösten 2005 i
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5

Måndagen den 12 september kl. 18.00
Gun Herranen: ”Folksagor”

Marita Rajalin: ”Lumpupaita och stjärnornas prinsessa. Den finlands-
svenska konstsagan”

Måndagen den 3 oktober kl. 18.00
Irmelin Sandman-Lilius: ”Sagan i egen tid”

Petra Wrede: ”Sagoberättare i Tulavall och Tuntula”

Måndagen den 24 oktober kl. 18.00
Janina Orlov: ”Det oändliga avskedet – Tove Janssons muminböcker”

Yvonne Hoffman: ”Kriser och kransar. Finsk och svensk 
ungdomsbok idag”

Måndagen den 14 november kl. 18.00
Margareta Strömstedt: ”Astrid Lindgren – hemligheter om liv och dikt”

Lena Törnqvist: ”Astrid Lindgren, Vimmerby, Näs och Kungliga 
biblioteket”

Måndagen den 28 november kl. 13.30 OBS!
H.C. Andersen-symposium i samarbete med Kungliga Danska 

Ambassaden.
Medverkande bl.a. Merete Mazzarella, Arne Toftegaard Pedersen,  H.C. 
Andersenbiografen fil.dr Jens Andersen, som talar om H.C. Andersens 

liv och verk – om hans revolutionerande bruk av sagan och hans 
moderna barndomsbegrepp.

Musikinslag av kören Idun

Rätt till programförändringar förbehålles.
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